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VOORWOORD 
Beste Kalmthoutenaar,  

Voor u ligt het verkiezingsprogramma waarmee N-VA Kalmthout op 14 oktober naar de 

verkiezingen trekt. 

Het is de vaste leidraad waarmee de N-VA onze gemeente de komende zes jaar wil besturen. 

Het werk is nooit af. 

Inspelend op de actuele noden, nieuwe omstandigheden en bijkomende prioriteiten 

zal deze tekst steeds aangevuld worden. 

Een blijvende rol is weggelegd voor u als inwoner van onze gemeente. 

Zonder af te wijken van de algemene richting en visie die in dit programma 

beschreven staan, blijven de ideeën, voorstellen en bezorgdheden van u als 

burger het essentieel onderdeel van het N-VA beleid. 

Het programma is tot stand gekomen na gesprekken met vele inwoners, 

verenigingen, belangengroepen, vrijwilligers, adviesraden enz. 

Ik dank dan ook ieder van hen voor hun deskundigheid en positieve bijdragen 

tijdens de vele voorbereidende vergaderingen en werkgroepen. 

“ Veilig thuis in een welvarend Kalmthout”  we doen het niet voor minder, en daarom 

hebben we een weloverwogen programma opgemaakt met vijf speerpunten. Deze 

speerpunten zijn onze leidraad voor de komende bestuursperiode. 

Onze sterke lijst van 25 gemotiveerde mannen en vrouwen gaan volop voor de 

veiligheid en welvaart van onze groene gemeente. U kunt ieder van hen aanspreken. 

Niet alleen tijden de verkiezingsgesprekken en – rondes,  maar ook daarna blijven wij 25 

aanspreekpunten om de algemene belangen te behartigen. 

Wij rekenen op uw steun om in Kalmthout de grote positieve ommekeer te mogen starten. 

 

Jan Van Esbroeck 

Lijsttrekker  
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DE VIJF SPEERPUNTEN VAN N-VA: 
 
1 Voldoende en veilige fietspaden 
 
Verkeersveiligheid is onze topprioriteit, basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit, aandacht voor minder 

mobiele mensen, multimodaliteit en lokaal maatwerk én meer samenwerking in vervoersregio’s. Wij willen meer 

mensen veilig en comfortabel op de fiets, veilig verkeer altijd en overal, een vlotte doorstroming vrijwaren en 

sluipverkeer ontmoedigen, vervoer op maat voor een optimale bereikbaarheid. Een goed bereikbare gemeente 

met een slim parkeerbeleid. 

N-VA Kalmthout vestigt bijzondere aandacht op veilige en voldoende fietspaden. Een veilig woonschoolverkeer 

met de fiets, niet alleen aan de schoolpoort maar ook onderweg. Ook onze uitgaande jeugd moet op een veilige 

manier thuis geraken. De centra van elke wijk moeten vlot bereikbaar zijn met elk vervoersmiddel.  

Het onderhoud van onze wegen is een prioriteit en wij zullen er op toe zien dat alle wegen in onze gemeente met 

zorg worden onderhouden. 

 

2 Goed betaalbaar en kwalitatief woonaanbod 
 
Iedereen heeft recht op een betaalbare en aangepaste woning. N-VA Kalmthout neemt deze verantwoordelijkheid 

op. N-VA Kalmthout vindt dat het woonbeleid in de eerste plaats gericht moet zijn op een gezonde mix van jonge 

en oudere gezinnen met of zonder kinderen. We staan voor grote uitdagingen: een betaalbaar en kwalitatief 

woonaanbod voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten en in Kalmthout wensen te blijven wonen, en het 

aanpakken van de woonproblematiek bij ouderen en mensen met een beperking. 

Kalmthout is goed op weg om op de opgelegde norm voor sociale woningen uit de grond- en pandendecreet te 

realiseren. Voor N-VA is het verwerven van een sociale koop- of huurwoning ontegensprekelijk verbonden met een 

aantal voorwaarden: geen andere eigendommen bezitten, bereidheid tot leren van onze Nederlandse taal, 

controle op domicilie. 

 

3 Voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang 
 
Voor ouders is het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen gezin en werk. Jonge gezinnen zijn vaak 

verplicht om met z’n tweeën te gaan werken om rond te komen en een eigen huis te kopen. Daarbovenop komt de 

zorg voor de kinderen. N-VA Kalmthout wil de mogelijkheid om een gezin en arbeid te combineren optimaliseren 

door voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang te realiseren. 

N-VA Kalmthout wil privé-initiatieven blijven stimuleren en aanmoedigen om aan de nood van kinderopvang 

tegemoet te komen. De huidige gemeentelijke kinderopvang heeft nood aan reorganisatie en dient aangepast te 

worden aan de moderne noden. We ijveren voor een makkelijk en toegankelijk gemeentelijk kinderopvang loket. 

N-VA Kalmthout wil inzetten op een digitaal loket dat veel breder gaat dan het Huis van het Kind. Hier kunnen 

ouders dan terecht om een up-to-date overzicht te krijgen van alle beschikbare plaatsen in de gemeenten 
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4 Jongerenverenigingen ondersteunen en stimuleren 

 
Onze Kalmthoutse jeugd verdient naast een spreekbuis ook voldoende mogelijkheden om zich te ontplooien. 

Jongerenverenigingen zijn een onmisbare schakel in onze Kalmthoutse gemeenschap en blijven onze steun 

genieten. Jongerenverenigingen verdienen dan ook bijstand met raad en daad op vlak van veiligheid, vorming, 

infrastructuur… Samen met de Kalmthoutse jongerenverenigingen trachten wij sociaal zwakkeren en jongeren 

met een beperking in het jeugdwerk te betrekken.  

De afgelopen legislatuur is er geïnvesteerd in jeugdlokalen maar er is zeker nog werk aan de winkel in Kalmthout. 

Daarom gaan we bij infrastructuursubsidies aan jongerenverenigingen prioriteit geven aan 

veiligheidsbevorderende infrastructuurwerken. We willen de investeringen hiervoor verhogen en ook hun 

activiteiten financieel sterker ondersteunen. 

 

5 Dorpskernen versterken door slim ruimtegebruik 
 
N-VA Kalmthout is verheugd dat onze gemeente beschikt over een bloeiende lokale economie. Die bloeiende 

lokale economie samen met recreatie, sport, school en toerisme zijn kernfuncties in een aangename wijk. N-VA 

Kalmthout zet dan ook sterk in op aantrekkelijke kernen en een ondernemersvriendelijk klimaat. 

Om zowel onze middenstand voluit te steunen, maar ook de bedrijven in de kmo-zone Bosduin en de nog te 

ontwikkelen zone “De Rijkmaker”, willen wij in onze gemeente een volwaardige dienst lokale economie met een 

uniek ondernemersloket uitbouwen.  Deze dienst krijgt nog andere aansluitende taken zoals het afstemmen van 

parkeerbeleid, mobiliteit op en rond de dorpskernen en het actief promoten van Kalmthout over de 

gemeentegrenzen heen. Ook jonge starters moeten met raad en daad worden bijgestaan en het uitbouwen van 

een samenwerking tussen schoolverlaters en werkzoekenden dient te worden gepromoot. Het lijkt N-VA 

Kalmthout dan ook logisch dat beide bevoegdheden (lokale economie en toerisme) bij één schepen thuis horen.   
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MOBILITEIT 
 

Verkeersveiligheid is onze topprioriteit, basisbereikbaarheid in plaats van basismobiliteit, aandacht voor minder 

mobiele mensen, multimodaliteit en lokaal maatwerk en meer samenwerking in vervoersregio’s. Wij willen meer 

mensen veilig en comfortabel op de fiets, veilig verkeer altijd en overal, een vlotte doorstroming vrijwaren en 

sluipverkeer ontmoedigen, vervoer op maat voor optimale bereikbaarheid. Een goed toegankelijke gemeente 

dankzij een slim parkeerbeleid. 

 

Een doordachte mobiliteitsstrategie 

Niet het vervoermiddel moet het uitgangspunt van het beleid worden, wel de sterkte van het verkeers- en 

vervoersnetwerk.  Het moet de basis worden voor een duurzame mobiliteitsstrategie. Alle manieren van 

verplaatsen kunnen naast elkaar ingezet en uitgespeeld worden op hun sterke punten.  Daarom zorgt N-VA 

Kalmthout ervoor dat een mobiliteitsplan opgesteld wordt dat de ganse gemeente omvat en rekening houdt zowel 

met lokaal als doorgaand verkeer. De uitdaging ligt vooral in het verbeteren en optimaliseren van de verschillende 

netwerken, netwerken goed laten aansluiten op elkaar en promoten van nieuwe vervoersmogelijkheden. 

Doelstellingen 

Op het vlak van mobiliteit ligt ons een enorme uitdaging te wachten.  We zullen hoe dan ook moeten omgaan met 

een aantal realiteiten.  

• Bij de aanleg van nieuwe fietspaden of bij vernieuwingen van bestaande fietspaden, streven we naar 

veilige en comfortabele fietspaden, afgescheiden van de rijbaan. Deze zullen steeds per locatie bekeken 

worden en eventueel aangepast worden. 

• Daarom zorgt N-VA Kalmthout ervoor dat het mobiliteitsplan, dat de ganse gemeente omvat en rekening 

houdt zowel met lokaal als doorgaand verkeer, wordt bijgestuurd. Dit dient te gebeuren in samenwerking 

met onze buurgemeenten, daar wij het belangrijk vinden dat onze inwoners ook vlot op de snelwegen 

geraken. De aanleg van de NX in Stabroek moet daarom kritisch gevolgd worden. 

• N-VA  Kalmthout wil onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van ongelijkvloerse kruisingen van de 

huidige spoorwegovergangen. Bij de huidige toestand zijn de overwegen vaak gesloten wat voor 

frustratie zorgt bij onze hulpdiensten. 

• Onze gemeente beschikt over een groot aantal basis- en ook enkele secundaire scholen.  Veel van de 

leerlingen van de Kalmthoutse scholen verplaatsen zich per fiets naar de school.   Wij willen samen met 

de scholen de bestaande schoolfietsplannen verder optimaliseren. Zeker de veiligheid van de 

• Veilige en voldoende fietspaden 

• Vlot naar de snelweg 

• Goed openbaar vervoer 

• Gemeentegrens overschrijdend mobilisatieplan 

• Meer veiligheid rond onze scholen en openbare plaatsen waar veel kinderen komen 

•  
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oversteekplaatsen, vaak bemand door bekwame gemachtigde opzichters dienen onze aandacht te 

krijgen. 

• Ook de auto heeft zijn plaats in deze benadering.  De vlotte bereikbaarheid van de wijkcentra met de 

auto, is voor onze lokale handelaars een troef.  Daarnaast houden we ook rekening met de sterke 

vergrijzing van onze Kalmthoutse bevolking: 60-plussers zien de auto vaak als meest aangewezen 

vervoermiddel. Het onderhoud van onze wegen is een prioriteit en wij zullen erop toezien dat alle wegen 

in onze gemeente met zorg worden onderhouden. 

• N-VA Kalmthout zal ernaar streven dat onze uitgaande jeugd ook in het weekend veilig thuis geraakt, dit 

kan door het inleggen van een of meerdere nachtbussen volgens een vaste dienstregeling, indien 

mogelijk in samenwerking met ‘De Lijn’.  Wij willen gesprekken aangaan met de NMBS om te pleiten voor 

een nachttrein. 

• N-VA Kalmthout geeft ruimte aan nieuwe projecten en technologieën zoals bijvoorbeeld veilige 

fietsenstallingen met oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook de elektrische auto heeft zijn plaats in 

deze benadering, en om deze te stimuleren moeten we zorgen voor meer laadpalen en bij deze 

uitbreiding streven wij ernaar om dit in te passen in een nationaal programma. 
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RUIMTELIJKE ORDENING 
 

 

 

 

 

De rechtszekerheid garanderen 

Kalmthout, groene gemeente: dat zullen we bewaren, ja zelfs versterken.  Het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan bepaalt de invulling van onze gemeentelijke open ruimte.  Invulling gebeurt door de opmaak van 

ruimtelijke uitvoeringsplannen.  Er dient een tandje bij gestoken te worden, om een aantal uitvoeringsplannen op 

te maken, zodat er snel duidelijkheid komt in wat wel of niet mag gebouwd worden om zodanig ook de 

rechtszekerheid te garanderen. N-VA Kalmthout probeert verdere lintbebouwing te vermijden. 

De schaarse open ruimte vrijwaren 

De schaarse open ruimte moet gevrijwaard worden, de kernen willen we versterken door slim ruimtegebruik, 

ruimtelijke kwaliteit en efficiëntie. Door hier meer aandacht aan te schenken maken we onze gemeente modern 

en aantrekkelijk, een gemeente waar onze kinderen graag willen blijven wonen. 

N-VA Kalmthout steunt de verdere ontwikkeling van de industriezone maar zal via een doordacht 

vergunningsbeleid de verkeersdruk in de kern van Nieuwmoer onder controle houden. De ontwikkeling van de 

industriezone Bosduin nadert zijn voltooiing.  Ondertussen is een aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een 

tweede zone, de Rijkmaker te Nieuwmoer.  N-VA Kalmthout steunt deze ontwikkeling, maar wenst hierover terug 

te koppelen naar het – op te maken – mobiliteitsplan, dit i.v.m. verkeersdruk in de kern van Nieuwmoer. 

Een betere communicatie 

Communicatie bij uitvoering van infrastructuurwerken moet beter. Uiteraard zal er altijd een mate van hinder zijn 

bij werkuitvoeringen, maar de burger mag zich niet “lijdend voorwerp” voelen. 

We zijn van oordeel dat ruimtelijk beleid ontegensprekelijk verbonden is met het mobiliteitsbeleid en het 

leefmilieu, allen oefenen een invloed op elkaar uit.  N-VA Kalmthout is er dan ook voorstander van dat sommige 

beleidsdomeinen onder de bevoegdheid van eenzelfde schepen worden gebracht. 

  

• Duidelijke ruimtelijke bouwvoorwaarden 

• De schaarse open ruimte vrijwaren 

• Betere communicatie tijdens infrastructuurwerken 
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WOONBELEID 
 

Iedereen heeft recht op een betaalbare en aangepaste woning, N-VA Kalmthout neemt deze verantwoordelijkheid 

op. Wij streven naar een duurzame woonomgeving met een divers en sociaal woonaanbod. 

 

 

 

 

Een duurzame woonomgeving 

Woonbeleid maakt voor ons deel uit van het ruimtelijk beleid en de twee beleidsdomeinen dienen volledig op 

elkaar afgestemd te worden.  N-VA Kalmthout vindt dat het woonbeleid in de eerste plaats gericht moet zijn op 

een gezonde mix van jonge en oudere gezinnen met of zonder kinderen. Dit is essentieel om de lokale economie 

verder te laten ontwikkelen.  Tevens draagt het bij tot een gezond sociaal weefsel, wat op zijn beurt een straat of 

buurt leefbaar en aantrekkelijk maakt. 

Nieuwe woonvormen inpassen 

Op het vlak van woonbeleid zien we voor onze gemeente volgende grote uitdagingen. Enerzijds voor een 

betaalbaar en kwalitatief woonaanbod zorgen voor jongeren die het ouderlijk huis verlaten en in Kalmthout 

wensen te blijven wonen. Anderzijds is er de woonproblematiek bij de oudere generatie, alsook voor mensen met 

een beperking. Voor de verouderende bevolking moeten nieuwe woonvormen, die tegemoetkomen aan levenslang 

wonen, zeker ingepast worden in de nieuwe projecten.   

Kalmthout is goed op weg om de opgelegde norm voor sociale woningen uit het grond- en pandendecreet te 

realiseren. Voor N-VA is het verwerven van een sociale koop- of huurwoning ontegensprekelijk verbonden met een 

aantal voorwaarden: geen andere eigendommen bezitten, bereidheid tot het leren van onze Nederlandse taal, 

controle op domicilie. Er gaat speciale aandacht naar mogelijke ‘sociale valkuilen’, dit moet meer zijn dan een 

aandachtspunt voor de gemeente, degelijke controle dringt zich hier op. 

Een rustmoment inlassen 

Wat betreft het aanspreken van nieuwe woonuitbreidingsgebieden, kiest N-VA Kalmthout ervoor een rustmoment 

in te lassen tot alle lopende verkavelingen gerealiseerd zijn. Wij wensen eerst een nieuw behoefte onderzoek te 

doen, alvorens verdere uitbreiding mogelijk te maken, inbreiding krijgt voorrang op uitbreiding. Langdurige 

leegstand leidt tot verkrotting en verloedering. N-VA Kalmthout zal dus kordaat optreden tegen elke vorm van 

leegstand. N-VA Kalmthout zal erop toezien dat ons patrimonium goed onderhouden blijft en zal speciale 

aandacht besteden aan de renovatie van onze waardevolle gebouwen, met bijzondere aandacht voor de Oude 

Pastorij als beschermd gebouw. 

• Aangepaste en betaalbare woningen 

• Kordaat optreden tegen elke vorm van leegstand 

• Een gezonde woning mix 

•  



 

 

Pagina 11     

MILIEU 
 

 

 

Een duurzaam beleid 

N-VA Kalmthout pleit voor een gemeentelijk energie- en milieubeleid dat gebaseerd is op duurzaamheid.  

Duurzaamheid is een economische evidentie waar de gemeente ook het goede voorbeeld moet geven. Wij moeten 

een beleid voeren met oog voor een betere luchtkwaliteit, een groene omgeving, aandacht voor zuiver water, 

minder afval en een duurzamer grondstoffenbeleid. Wij streven naar een efficiënt beleid aan de hand van 

rationele keuzes in samenwerking met de gemeenschap en een duidelijk handhavingsbeleid waar de vervuiler 

betaalt, dierenleed moet vermeden worden en misbruik kordaat aangepakt. 

Een gezond landbouwbeleid 

Een structureel gezond landbouwbeleid is noodzakelijk en het evenwicht tussen landbouw en natuur moet 

behouden blijven. Kalmthout is de groene gemeente bij uitstek en dit moet ze blijven. Extra aandacht moeten we 

besteden aan onze grachten, beken en waterlopen die we moeten herwaarderen in samenspraak met onze 

landbouwers. Een ecologisch bermbeheerplan met effectief onderhoud dringt zich op. 

Hernieuwbare energie promoten 

Vele milieu-uitdagingen hebben we niet zelf in de hand.  Maar we kunnen wel als vuistregel hanteren: wat we niet 

produceren, moeten we ook niet verwerken en er moet  aldus ook geen oplossing voor gezocht worden.  We 

moeten bedrijven aanmoedigen om te investeren in hernieuwbare energie en hiervoor een verplichting laten 

opnemen in de vergunningen voor nieuwbouw. De gemeente zelf mag hier niet achterblijven en moet in deze de 

voortrekkersrol op zich nemen om al haar gebouwen energiezuiniger (energieneutraal) te maken. Sensibilisering 

en rationeel gebruik van materialen en grondstoffen is en blijft een werkpunt. N-VA Kalmthout wil dit dan ook 

aanpakken met doordachte maatregelen. 

Een schone leefomgeving 

De N-VA vindt het belangrijk dat elke burger zijn verantwoordelijkheid opneemt en zijn of haar steentje bijdraagt 

tot een schone leefomgeving.  In dat kader past zeker ook het vegen voor eigen deur. N-VA Kalmthout zal de 

bewoners aanmoedigen, met de hulp van de gemeente, hun straat of wijk ordelijk te houden. 

Hoewel Kalmthout reeds over een uitgebreid rioleringsnet beschikt, wil N-VA Kalmthout in een aantal straten 

en/of wijken de aanleg van riolen versnellen. Daarbij willen we ook het onderhoud van de bestaande riolen niet 

uit het oog verliezen, om te vermijden dat door slecht onderhoud later hoge herstellingskosten zouden ontstaan.  

• Een energie- en milieubeleid gebaseerd op duurzaamheid 

• Een structureel gezond landbouwbeleid 

• Bedrijven sensibiliseren om te investeren in hernieuwbare energie 

• Degelijke uitbouw en onderhoud van ons rioleringsnet 
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VEILIGHEID 
 

 

De veiligheid van onze inwoners 

Veiligheid is een cruciale levenskwaliteit.  Voor de N-VA heeft de overheid de plicht de veiligheid van alle inwoners 

zo goed mogelijk te verzekeren en onveiligheid radicaal aan te pakken.  Veiligheid is een collectieve 

verantwoordelijkheid van burgers en overheid, samen kunnen ze een aangename en veilige woongemeenschap 

creëren. 

Om de efficiëntie te verhogen, moet de politie zich op haar kerntaken kunnen concentreren.  Een verdere 

ontlasting van administratieve taken, meer werkingsmiddelen en een nieuw politiekantoor dringen zich op. Bij de 

uitvoering van haar kerntaken kunnen partnerschappen ontstaan.  Veiligheid is een collectieve 

verantwoordelijkheid.  De uitwerking van buurtinformatienetwerken (BIN), waarbij een gestructureerd 

samenwerkingsverband tussen burgers en politie ontstaat, blijven we ondersteunen en verder ontwikkelen. 

Snellere communicatie 

Dringende en preventieve berichten inzake misdrijven en criminaliteit kunnen per sms of e-mailbericht snel 

verspreid worden.  Buurtinformatienetwerken bevorderen ook de sociale controle.  Het platform kan ook gebruikt 

worden om preventieve informatie en tips door te geven.  Wij zien dit graag uitgebreid naar de handelszaken, 

gelegen in onze Kalmthoutse kernen en bedrijventerreinen. 

Vooral de kleine criminaliteit verhoogt het onveiligheidsgevoel bij de mensen en moet correct aangepakt worden. 

Inbraak in woningen en auto’s, fietsdiefstal, drugs, vandalisme en intra familiaal geweld zijn de meest 

voorkomende delicten in Kalmthout. Een doordacht lik-op-stukbeleid (de straf volgt zo snel mogelijk op het delict) 

en de Gemeentelijke Administratieve Sancties dragen bij tot een beter samenleven op lokaal niveau. 

Blauw dicht bij de mensen 

Wij willen blauw dichter bij de mensen brengen: de wijkagent speelt hierin een belangrijkere rol. De wijkagent 

engageert zich voor langere tijd voor zijn wijk en krijgt zo de kans en de opdracht om zelf naar de inwoners te 

gaan. Iedere inwoner beschikt over het visitekaartje van zijn wijkagent en kan er alzo vlot mee communiceren 

indien nodig of wenselijk. 

• Veiligheid van alle inwoners verzekeren 

• Onveiligheid radicaal aanpakken 

• De bouw van een nieuw politiekantoor 

• Buurtinformatienetwerken bevorderen en uitbreiden naar de handelszaken 

• Blauw dichter bij de mensen 
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GOED BESTUUR 
 

Een doeltreffend en efficiënt gemeentelijk bedrijf, een transparante en slagkrachtige organisatie, een eigentijds, 

performant personeelsbeleid en  klantvriendelijkheid met sublieme dienstverlening. 

 

 

 

Inspraak van de burger 

De N-VA is resoluut voorstander van een grotere gemeentelijke autonomie en meer gemeentelijke democratie. In 

dit kader kunnen we een beleid voeren dat zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de Kalmthoutenaar.  

Wij zijn voorstander van een nieuw gemeentehuis waarbij deze betere infrastructuur zal toelaten om de 

gemeentelijke administratie en de OCMW diensten gestructureerder en daardoor efficiënter te laten werken. 

De gemeenteraad is het hart van de lokale democratie.  De gemeenteraad ontwikkelt en denkt mee aan een 

globaal en samenhangend beleid voor onze gemeente.  Het college van burgemeester en schepenen zorgt voor de 

uitvoering van het lokale beleid. Ook inspraak hoort bij goed bestuur en daarom zal N-VA Kalmthout een publiek 

vragenuurtje tijdens de gemeenteraad invoeren. Om de transparantie van het beleid te verhogen, pleiten wij voor 

een real-time uitzending van de gemeenteraad. 

Een sterk ambtenarenkorps 

N-VA gelooft in een sterk gemeentelijk ambtenarenkorps.  Geleidelijk aan moet een gemeentelijke ambtenaar de 

mogelijkheid hebben om extra vaardigheden te ontwikkelen om zo tot een polyvalante projectbegeleider te 

evolueren (vb: onthaal ambtenaar). 

Projectmatig werken en digitalisering zijn voor ons de richting waarin de gemeentelijke administratie moet 

evolueren. Daarbij zijn verantwoordelijkheid, assertiviteit en klantvriendelijkheid sleutelbegrippen. 

Een vlotte administratie 

De administratie voor de burger moet vlot en snel kunnen gebeuren.  De verdere uitbouw van het e-loket, de 

digitale handtekening en het automatiseren van een aantal processen in samenwerking met het Vlaamse Gewest, 

zijn prioritair. Het toekennen van vergunningen, het goedkeuren van bouwaanvragen, het verkrijgen van 

documenten,… zullen op die manier sneller kunnen afgehandeld worden. 

Intergemeentelijke samenwerkingen kunnen oplossingen bieden om schaalvoordelen te creëren (kosten verdelen 

over meerdere gemeenten).  N-VA Kalmthout is dus zeker voorstander van nuttige intergemeentelijke 

samenwerkingen en fusies. Toch willen wij alle bestaande intergemeentelijke samenwerkingen op hun 

verdiensten beoordelen en vervolgens verderzetten waar nuttig en afschaffen of wijzigen waar nodig.  

• Een sterk ambtenarenkorps 

• Doeltreffend en efficiënt gemeentelijk bedrijf 

• Administratie vlot en snel voor de burger 
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FINANCIEN 
 

N-VA Kalmthout staat voor een financieel gezonde gemeente met een begroting in evenwicht. Wij willen besparen 

om een ambitieus en betaalbaar investeringsbeleid te ontwikkelen, met structurele maatregelen en zeker geen 

oppervlakkig oplapwerk.  

De N-VA wil een duidelijk transparant beleid voeren waarbij elke inwoner op de hoogte is van waar het geld van de 

gemeente naartoe gaat. Op de manier weet elke Kalmthoutenaar wat er gebeurt in de gemeente en wat de 

prioriteiten zijn voor de komende jaren. 

 

 

 

 

Een begroting in evenwicht 

Wij zullen de investeringen meer over verschillende doelgroepen spreiden omdat bij de vorige bestuursperiode de 

nadruk vooral op sport lag. Diversifiëring is nodig, zo zullen de andere doelgroepen, zoals bijvoorbeeld 

verenigingen en cultuur, niet langer worden verwaarloosd. 

N-VA Kalmthout wenst de gemeente ook op financieel vlak te besturen als een goed huisvader en in alle 

beleidsdomeinen optimaal gebruik te maken van de subsidiemogelijkheden van andere beleidsniveaus. 

De investeringen spreiden 

Tevens willen wij meer investeren in slimme, energiezuinige en milieuvriendelijke projecten waarvan we overtuigd 

zijn dat deze in de toekomst, buiten milieuvriendelijk, ook een kostenbesparend effect zullen creëren. N-VA 

Kalmthout is vastbesloten om de achterstand wat betreft energieneutraliteit en milieuvriendelijkheid weg te 

werken. 

Het aanmoedigen van ondernemingsschap 

De gemeentelijke inkomsten willen we vergroten door het ondernemerschap te ondersteunen, het aantrekken van 

nieuwe bedrijven om zo de tewerkstelling te verhogen. Het aanmoedigen van ondernemerschap door 

ondersteunende initiatieven is daarom van cruciaal belang. Ondernemen en de bijbehorende tewerkstelling 

brengen positieve gevolgen met zich mee waardoor de inkomsten voor Kalmthout vergroten. 

  

• Schuld afbouw verderzetten 

• Uitgaven verminderen 

• Inkomsten vergroten zonder belastingverhoging 
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SOCIAAL BELEID 
 

 

 

Sterk en inclusief sociaal beleid 

We maken van onze gemeente een plek waar iedereen zich thuis kan voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij 

iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult, vormt hiervoor een belangrijke voorwaarde. 

We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we 

binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, 

senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen. We kiezen voor inclusie.  

N-VA Kalmthout wil inzetten op de versterking van buurtwerking.  Ontegensprekelijk is buurtwerking bevorderlijk 

voor een hechte samenhang.  Tegelijk geeft het nieuwe buurtbewoners de kans om makkelijker en sneller te 

integreren en geeft het onze senioren de kans om langer in hun huis en buurt te blijven wonen. 

Toegankelijke openbare gebouwen en publieke ruimten 

Wij vinden het ook belangrijk dat personen met een handicap zich makkelijk kunnen thuis voelen in Kalmthout.  

De integratie van die personen is mede sterk afhankelijk van de toegankelijkheid van openbare gebouwen en 

publieke ruimten.  Het toegankelijker maken daarvan komt trouwens niet alleen personen met een handicap ten 

goede, maar ook andere bevolkingsgroepen die minder mobiel zijn (bv. ouderen, mensen met kinderwagens, …). 

In elk geval zal N-VA Kalmthout erop toezien dat nieuwe gebouwen vanaf de ontwerpfase maximaal toegankelijk 

zijn. We zullen ook privé-initiatieven (winkels, scholen, bedrijven) blijven stimuleren om het 

toegankelijkheidsbeleid na te streven en verder uit te bouwen, tevens zullen wij alle projecten ondersteunen die 

de mobiliteit van mindermobielen verhoogt. Wij willen het inclusief beleid in Kalmthout bewaken en versterken, 

niet enkel in de openbare gebouwen maar ook daarbuiten. 

Aandacht voor je buur 

Tijdens de winter vraagt N-VA Kalmthout om het op te nemen voor je zwakkere, oudere, zieke of minder mobiele 

buur.  Wij zullen een structuur uitwerken met vrijwilligers, om in hun straat of buurt, sneeuw te ruimen, 

boodschappen te doen bij moeilijke weersomstandigheden. Het sneeuwvrij houden van de wegen willen we 

bewerkstelligen door een sneeuwtelefoon in te voegen. Ook willen wij dat bij langdurige sneeuwval er in  

• Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten en plichten vervult 

• Versterking van de wijk gebonden buurtwerking 

• Goede toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten 

• De installatie van een sneeuwtelefoon 

• De organisatie van buurtfeesten blijven steunen 

• Fysiek sociaal huis met zichtbaar zorgloket 

• Mantelzorgers koesteren en blijven ondersteunen 
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doodlopende straten mee gestrooid wordt. Een grensoverschrijdende samenwerking met omliggende gemeenten 

bij langdurige sneeuwval zou efficiëntie kunnen bewerkstelligen. 

N-VA Kalmthout wil de organisatie van buurtfeesten blijven steunen. De N-VA wil eigen initiatieven en eigen 

projecten van onze inwoners stimuleren en mogelijkheden scheppen voor de realisatie ervan. 
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GEZINSBELEID 
 

N-VA  wil als grootste gemeenschaps- en gezinspartij sterk inzetten op het sociaal weefsel van onze gezinnen. Het 

gezin is immers één van de hoekstenen van de maatschappij. 

 

Kwaliteitsvolle kinderopvang 

Voor ouders is het vaak moeilijk om een evenwicht te vinden tussen gezin en werk. Jonge gezinnen zijn vaak 

verplicht om met z’n tweeën te gaan werken om rond te komen en een eigen huis te kopen. Daarbovenop komt de 

zorg voor de kinderen. N-VA Kalmthout wil de mogelijkheid om gezin en arbeid te combineren optimaliseren door 

voldoende, betaalbare en flexibele kinderopvang te realiseren. Hiervoor wil N-VA inzetten op een digitaal loket dat 

veel breder gaat dan Huis van het Kind. 

N-VA Kalmthout wil privé-initiatieven blijven stimuleren en aanmoedigen om aan de nood van kinderopvang 

tegemoet te komen. De huidige gemeentelijke kinderopvang heeft nood aan reorganisatie en dient aangepast te 

worden aan de moderne noden. We ijveren voor een makkelijk en toegankelijk gemeentelijk kinderopvang loket in 

het Huis van het Kind waar ouders terecht kunnen om een up-to-date overzicht te krijgen van alle beschikbare 

plaatsen in de gemeenten.  

Gezonde gezinstoets 

Wij zijn er ons van bewust dat het klassieke gezinspatroon steeds minder de norm is. Eenoudergezinnen, nieuw 

samengestelde gezinnen, gezinnen met kinderen of ouders met een handicap… Alle hebben ze andere noden. N-

VA Kalmthout heeft aandacht voor de veranderende gezinsrealiteit.  

Het nastreven van een gezonde gezinstoets is belangrijk: tarieven voor deelname aan allerlei activiteiten voor 

kinderen moeten laagdrempelig zijn. De instanties die instaan voor het welzijn van onze jeugd zoals De 

Driesprong, waar jongeren en ouders terechtkunnen met allerlei vragen,  dienen we te blijven ondersteunen. 

 

  

• Voldoende betaalbare en flexibele kinderopvang 

• Privé-initiatieven blijven steunen 

• Een gezonde gezinstoets nastreven 

• De schepen van sociale zaken is verantwoordelijk voor kinderopvang 

•  
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ONDERWIJS 
 

 

 

 

 

Kwaliteitsvol onderwijs naast de deur 

In Kalmthout hebben wij een goed uitgewerkt net van basisscholen, veelal per wijk, enkele secundaire scholen en 

scholen van het deeltijds kunstonderwijs. De kwaliteit van al deze scholen staat buiten kijf.  In alle netten en op 

alle niveaus hebben onze scholen een goede naam. Een school is meer dan een ‘gebouw’ of ‘onderwijs 

verstrekker’. N-VA Kalmthout streeft naar kwalitatief onderwijs. Dit wordt nu al gerealiseerd door de directies, 

leerkrachten en alle onderwijsmedewerkers. Zij zijn met hun dagelijkse inzet ons onderwijs dat immers 

plaatsvindt in de klas en in de school. 

Multifunctionele school 

De N-VA  gaat voluit voor een multifunctionele school.  De “multi inzetbare school” behoort tot het kloppend hart 

van de gemeenschap. Een school is veel meer dan een plek om te leren. Een klaslokaal kan voor meerdere doelen 

gebruikt worden en hierop willen wij dan ook actief inzetten. De N-VA wil dat de gemeente het voortouw neemt om 

een multifunctionele school te worden in het kader van de PPS West. De multifunctionele school betekent niet 

alleen de maatschappelijke waarde van de school eren, maar brengt ook een serieuze kostenbesparing met zich 

mee. Door het taxshift-akkoord betalen we maar 6% btw in plaats van 21%.   

Gemotiveerde studiekeuze 

In de secundaire scholen is er een sterke instroom van leerlingen van buiten onze eigen gemeente. N-VA 

Kalmthout vindt het belangrijk dat de jongeren uit de eigen gemeente degelijk geïnformeerd en gemotiveerd 

worden over de studie- maar ook de werkmogelijkheden. 

Deeltijds kunstonderwijs 

Het deeltijds kunstonderwijs verdient onze volle aandacht. Zo heeft de muziekacademie de steun van de 

gemeente nodig voor zowel het gebruik van lokalen als voor de aankoop of  het huren van de instrumenten. 

Muzarto biedt een meerwaarde met degelijk onderwijs en dat dienen wij verder te zetten met het aanreiken van de 

nodige infrastructuur. 

De tekenacademie Pigment, voor kinderen en jongeren, beschikt over een prachtige vernieuwde locatie en ook 

die werking loopt optimaal en blijft onze aandacht krijgen. 

• Kwalitatief onderwijs naast de deur 

• Inzetten op de “multifunctionele school” 

• Deeltijds kunstonderwijs blijven steunen 
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JEUGD 
 

Jongeren moeten in onze gemeente kunnen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke burgers.   Als 

gemeente kunnen we ons steentje bijdragen om dit te vergemakkelijken.  

Niet alleen moet onze Kalmthoutse jeugd een spreekbuis hebben waarnaar geluisterd moet worden, maar ze 

moeten voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontplooien, met leeftijdsgenoten samen te komen, samen 

plezier te maken, samen te spelen, … 

 

Fuifbussen en nachtbus en/of -trein 

Voor grotere activiteiten buiten de gemeentegrenzen wil N-VA Kalmthout meer beroep doen op fuifbussen. De 

mogelijkheid moet vaker georganiseerd worden en beter bekendgemaakt onder de jongeren in de gemeente. 

Organisatoren van activiteiten kunnen deze bus aanvragen mits ze zelf de verantwoordelijke begeleiding voorzien. 

N-VA Kalmthout wenst daarnaast, in samenwerking met de omliggende gemeenten, werk te maken van een 

nachtbus en/of trein die pendelt tussen Antwerpen en Kalmthout.  

Een skatepark beantwoordt zeker aan de wensen van onze opgroeiende jeugd: Wij zoeken hiervoor naar één of 

twee goede locaties, verspreid over de gemeente, maar niet afgelegen zodat de nodige sociale controle aanwezig 

blijft. Daarnaast moet bekeken worden of we in de mogelijkheid kunnen voorzien om zones aan te leggen waarop 

jongeren kunnen voetballen en basketballen, zonder zich te hoeven aan sluiten bij een club. 

Goed werkende jeugdraad 

Om al die behoeften te volgen en ervoor te zorgen dat dit uitmondt in concrete realisaties, is een goed werkende 

Jeugdraad onontbeerlijk.  In samenspraak met alle jeugdbewegingen, scholen, jongerenorganisaties, jeugdhuis 

en gemeentebestuur moeten de noden in kaart gebracht worden.  Onze Kalmthoutse jongeren zijn het best 

geplaatst om te verwoorden waar zij nood aan hebben. 

  

• Spelen in je eigen buurt is belangrijk 

• Inleggen van nachtbus en/of trein 

• Een goedwerkende jeugdraad is onontbeerlijk 

• Jeugdverenigingen bijstaan met raad en daad 

• Infrastructuursubsidies aan jongeren verenigingen prioriteit geven 
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Jeugdverenigingen als onmisbare schakel 

Jeugdverenigingen als onmisbare schakel in onze Kalmthoutse gemeenschap blijven onze steun genieten. 

Jeugdverenigingen moeten ook bijgestaan worden met raad en daad op het vlak van veiligheid, vorming, 

infrastructuur, …  Samen met de Kalmthoutse jeugdverenigingen trachten wij sociaal zwakkeren en mindervaliden 

in het jeugdwerk te betrekken. 

De afgelopen legislatuur werd er geïnvesteerd in jeugdlokalen maar er is zeker nog werk aan de winkel in 

Kalmthout. Daarom gaan we bij infrastructuursubsidies aan jongerenverenigingen prioriteit geven voor 

veiligheidsbevorderende infrastructuurwerken. We willen de investeringen hiervoor verhogen en ook hun 

activiteiten financieel sterker ondersteunen. 

Integratie jeugdadviesraden 

Tot slot wil de N-VA de organisatorische structuur van het jeugdbeleid in samenspraak met de adviesraden en 

betrokkenen evalueren. De Jeugddienst, jeugdraad, Govio, Jeuk for you, het JAC-punt … zijn maar enkele van de 

verenigingen die ver of dichterbij met de gemeente verbonden zijn. Er wordt gekeken hoe deze organisatorisch 

geoptimaliseerd kunnen worden. Zo kan een integratie van bovenstaande adviesraden en betrokkenen voltrokken 

worden en ondergebracht worden op één locatie. Dit zal in volle samenspraak met alle vrijwilligers kritisch 

bekeken worden. 

 
Wouter Van den heuvel (16de plaats), Domien Arnold (6de plaats), Gilles Delcroix (3de plaats), Kim Van Hooijdonk (19de plaats),  

Stephanie Devos (7de plaats), Maxime De Visser (15de plaats). 
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OUDEREN 
 

We moeten voldoende anticiperen op de problemen die een vergrijzing met zich meebrengt.  Ook in Kalmthout is 

dit aan de orde.  In alle beleidsdomeinen moeten we rekening houden met de snel vergrijzende bevolking: 

aangepaste woningen, aangepaste mobiliteitsaanpak, boodschappendienst, maaltijden aan huis, seniorensport, 

MMC (Minder Mobielen Centrale) en handicar, cursussen voor senioren, een telefoonnetwerk om sociaal 

isolement te voorkomen.  Deze initiatieven moeten algemeen ingang vinden bij de bevolking. 

 

Inzetten op digitalisering 

Naast het informeren van burgers biedt de digitalisering van onze samenleving een opportuniteit om vele 

struikelblokken aan te pakken. Ook onze ouderen hebben baat bij deze digitalisering. Daarom willen wij 

digitalisering stimuleren en actief inzetten op de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk webstek. Ook 

ondersteuning bieden bij het invullen van digitale documenten en opleiding voor ouderen verdienen meer 

aandacht. De toekomst wordt steeds meer digitaal, dus moeten we de kloof verkleinen. 

Gebundelde zorgverstrekking 

Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar de strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement. Met de 

professionele hulpverleners zoals thuisverplegers en huisartsen, streven we naar het oprichten en de uitbouw van 

goede samenwerkingsovereenkomsten en correcte financiële overeenkomsten met deze zelfstandige 

professionele sector. We merken dat op dit vlak veel mank loopt, en er rijzen problemen met de gemeentelijke 

thuiszorg tijdens het weekend. De gemeente heeft dus op dit vlak weinig expertise en laat dit beter over aan 

mensen met kennis ter zake.  Ook buurtbewoners en mantelzorgers kunnen aanvoelen of vaststellen dat iemand 

eenzaam is. Alleen weten zij vaak niet goed hoe daarmee om te gaan of waar het te melden. Versnippering van 

info dient daarom vermeden te worden, vandaar de noodzaak van een fysiek sociaal huis waar alle 

zorgverstrekking gebundeld wordt.  

Opnieuw kan een digitaal en/of fysiek meldingspunt, bijvoorbeeld op het gemeentehuis, hieraan 

tegemoetkomen. Het melden en registreren van eenzaamheid is één zaak, maar voor de N-VA moeten deze 

meldingen uiteraard opgevolgd en ondersteund worden waar nodig. N-VA Kalmthout wil de strijd tegen 

vereenzaming en sociaal isolement aangaan! 

  

• Strijd tegen vereenzaming en sociaal isolement 

• Realisatie van zorgappartementen 

• Een goed uitgewerkt net van seniorensport 

• Digitaal vormingsaanbod op maat van onze ouderen 
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Thuiswonen 

Senioren willen liefst zo lang mogelijk op eigen benen kunnen staan. Wanneer dit niet meer kan, moet hulp 

geboden worden. N-VA Kalmthout streeft er dan ook naar om een project voor seniorenzorgappartementen te 

kunnen realiseren.  Het project moet in een duidelijke formule en met respect voor ieders budget aangeboden 

worden.  

N-VA Kalmthout stelt het als prioriteit dat ouderen zolang als mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Naast het 

langer thuisblijven wonen, zijn er de afgelopen jaren verschillende tussenvormen van gemeenschappelijk wonen 

ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan cohousing, zorgwonen, gemeenschapswonen, kangoeroewonen en mobiele 

wooneenheden voor in de tuin. Dit dienen we blijvend te stimuleren; 

Vormings- en sportaanbod 

Ouderen in onze gemeente willen zowel op fysiek als op intellectueel vlak actief blijven.  N-VA Kalmthout is 

daarom voorstander van een goed uitgewerkt net van seniorensport.  Sport draagt bij tot de gezondheid, maar is 

ook een garantie op sociaal contact.  Wie niet op de activiteit geraakt, moet dus naar de activiteit gebracht 

worden.  

Ook het onderhouden van een goed vormingsaanbod op maat van ouderen is gewenst. Computerlessen en 

taalopleidingen zijn hier een voorbeeld van net zoals ‘cultuur voor onze ouderen’ dichter bij huis. 

Voor het dienstencentrum De Grote Uitleg en het buurthuis De Maatjes is hier een bijzondere taak weggelegd. N-

VA zal erop toezien dat deze goed worden beheerd, zelf bedruipend kunnen zijn en de samenwerking met het privé 

dienstencentrum Kruisbos eindelijk aanvangt, of zelfs fusioneert. 
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SPORT 
 

 

Kwaliteitsvolle  sportinfrastructuur en grote sportparticipatie 

Het gemeentelijk sportbeleid moet de ambitie hebben om zoveel mogelijk inwoners aan het sporten te krijgen. 

Dat kan door middel van een kwaliteitsvolle sportinfrastructuur en grote sportparticipatie. Kalmthout beschikt 

over heel wat sportinfrastructuur en een uitgebouwd gemeentelijk sportpark Heikant. 

Sportclubs, recreatiesport, competitiesport, seniorensport, G-sporten, en sportmanifestaties, brengen mensen 

met eenzelfde hobby of belangstelling samen.  Hierdoor ontstaan er nieuwe contacten, die verder gaan dan de 

hobby. Sport heeft dus een gemeenschapsvormende rol.  Los daarvan blijft natuurlijk, dat sporten gezond is en dit 

levenslang. 

Wij zullen de investeringen in sport meer over verschillende doelgroepen spreiden omdat bij de vorige 

bestuursperiode de investeringen te eenzijdig waren. Diversifiëring is nodig, zo zullen de andere doelgroepen, 

zoals bijvoorbeeld verenigingen en cultuur, niet langer worden verwaarloosd. 

Goed werkende sportraad 

Onze gemeente beschikt tevens over veel groene ruimte om te sporten en te bewegen.   Een goed werkende 

sportraad stuurt dit alles, samen met de bevoegde schepen, in goede banen. N-VA Kalmthout zal ervoor zorgen 

dat de huidige bestaande infrastructuur optimaal benut kan worden: we denken daarbij zowel aan het verbeteren 

van de infrastructuur, als het optimaal ter beschikking stellen van ondergebruikte faciliteiten, bv-turnzalen van 

scholen of privé-accommodaties.  

Wat betreft de ontwikkeling van sportpark Heikant, moeten we realistische oplossingen uitwerken om meerdere 

sporttakken te kunnen betrekken en dit zonder de voorziene  budgetten  onder druk te zetten. 

Zwembad 

Het nieuwe zwembad heeft heel wat te bieden en is aantrekkelijk voor onze inwoners. Graag willen wij de 

rendabiliteit nagaan en kijken naar een efficiënt beheer inzake de uurregeling. We moeten ook samenwerken en 

bindende afspraken maken met de ons omliggende gemeenten om zo ons zwembadcomplex verder te kunnen 

uitbouwen en financieel rendabel te maken. Dit in het belang van een betere kwaliteit en dienstverlening voor 

onze inwoners. 

• Bestaand sportinfrastructuur optimaal gebruiken 

• Alle sportclubs financieel blijven ondersteunen dankzij een doordacht subsidie regelement 

• Het blijven ondersteunen van grote sportevenementen 

• Alle sporttakken moeten op eenzelfde , gelijkwaardige manier behandeld worden 

• G-sport ondersteunen met behulp van de provincie en de Vlaamse overheid 
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Ondersteuning sportclubs 

N-VA Kalmthout wil ook de sportclubs financieel blijven steunen.  Hierbij willen wij een gelijke behandeling en 

zullen we in dialoog gaan met alle Kalmthoutse sportclubs. Een goed uitgewerkt en doordacht subsidiereglement, 

moet de klemtoon leggen op degelijke opleiding en vorming van jonge sporters.   

Een herverdeling van de gemeentelijke subsidies dringt zich op. Alle sporttakken moeten op eenzelfde, 

gelijkwaardige manier behandeld worden. Alle vormen van sport in onze gemeente verdienen onze aandacht. Ook 

voor de kleine sportclubs zorgen wij voor gemeentelijke financiële ondersteuning. 

Het subsidiereglement is bij uitstek het middel om klemtonen te leggen in het sportbeleid.  We denken hierbij 

vooral aan jeugdwerking en jeugdopleiding, investeren in infrastructuur, integratie van gehandicapten binnen de 

gewone clubwerking (G-werking). Om dit subsidiereglement actueel te houden, dient het jaarlijks geëvalueerd te 

worden door de Sportraad.  

Logisch dat de deelname aan gemeentelijke sportactiviteiten (sportkampen, seniorensport, sport overdag) 

financieel laagdrempelig moet blijven.  

Daarnaast hebben wij in onze gemeente ook een aantal grote sportevenementen die bijdragen tot de uitstraling 

van onze gemeente en die optimaal onze steun verdienen. 
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WELVAREND KALMTHOUT – LOKALE ECONOMIE 
 

Wij staan voor een ondernemingsvriendelijk klimaat, Wij zetten in op toerisme als economische troef, leefbare, 

bereikbare en slimme kernen. 

 

Aantrekkelijke dorpskernen 

N-VA Kalmthout is verheugd dat onze gemeente beschikt over een bloeiende lokale economie. School, sport, 

recreatie en lokale economie zijn kernfuncties van een aangename wijk.  N-VA  Kalmthout zet in op aantrekkelijke 

kernen.  Kerkomgeving Heide moet nog worden gerealiseerd 

Zo verdient Achterbroek, na Nieuwmoer en Heide, een degelijke opfrisbeurt met een veilig kruispunt en verfraaiing 

van de dorpskern, zodat het aantrekkelijker wordt voor de lokale economie. 

Ondernemingsvriendelijk 

Ook de landbouw en de veeteelt is een belangrijke factor in onze gemeente, N-VA Kalmthout vindt het zeer 

belangrijk dat ook deze mensen hun zelfstandig beroep onder de meest gunstige omstandigheden kunnen 

uitoefenen en zich met de specifieke wensen en problemen, de sector eigen, ook tot het ondernemersloket 

kunnen wenden. 

Om zowel onze middenstand voluit te steunen, maar ook de bedrijven in de kmo-zone Bosduin en de nog te 

ontwikkelen zone “De Rijkmaker”, willen wij in onze gemeente een volwaardige dienst lokale economie met een 

uniek ondernemersloket uitbouwen.  Deze dienst krijgt nog andere aansluitende taken, zoals het afstemmen van 

parkeren en mobiliteit op het commerciële gebeuren, het promoten van Kalmthout buiten de gemeente.  Ook het 

bijstaan van jonge starters en het uitbouwen van samenwerking tussen schoolverlaters en werkzoekenden 

behoort tot hun taak.  

Het lijkt N-VA Kalmthout dan ook logisch dat beide bevoegdheden (lokale economie en toerisme) bij één schepen 

thuishoren. 

 

• Aandacht voor onze landbouwbedrijven 

• Uitbouw van een uniek ondernemersloket 

• Opstellen van een horeca beleidsplan en de schepen van lokale economie aanstellen als horeca 

coach 

• De dorpskernen versterken, met aandacht voor de veiligheid en de verfraaiing van de 

Achterbroekse kern 
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Horeca 

N-VA Kalmthout zal een horeca beleidsplan opstellen in samenwerking met alle horecaondernemers in onze 

gemeente. We zullen een structureel overlegplatform oprichten tussen de horeca en het gemeentebestuur. De 

schepen van lokale economie zal ook als horecacoach fungeren. De gemeente zal een strikt beleid voeren om de 

deloyale concurrentie uit te sluiten en we verbinden ons ertoe dat ook de gemeente zelf geen deloyale 

concurrentie ten aanzien van de horeca zal organiseren. De horecacoach zal hierover steeds overleg plegen met 

de verenigingen, vrijwilligers en de horeca uitbaters. De uitbouw van het toerisme beleid zal steeds onderhevig 

zijn aan overleg. 

Wij staan voor een ondernemingsvriendelijk klimaat, Wij zetten in op toerisme als economische troef, leefbare, 

bereikbare en slimme kernen. 
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CULTUUR 
 

Een kwalitatief hoogstaand Vlaams cultuurbeleid dicht bij de bevolking, Kalmthout heeft een 

geresponsabiliseerde verantwoordelijk voor de uitbouw van een lokaal cultuurbeleid op maat van de eigen 

gemeente. 

 

Cultuurbeleidsplan 

Cultuurbeleid is voor N-VA Kalmthout zeer belangrijk. Het is een onontbeerlijke schakel om sociale contacten te 

leggen en de Nederlandstalige cultuur te verspreiden. Een cultuurbeleidsplan, aangepast aan het nieuw decreet, 

dient uitgewerkt en moet ernaar streven, alle inwoners van Kalmthout in contact te brengen met cultuur.   

Voor de N-VA is immers gemeenschapsvorming door participatie aan cultuur belangrijk.  We zetten volop in op de 

socioculturele verenigingen, zij zijn namelijk het cement in onze lokale gemeenschap. 

Cultuurhuis, -website en -gids 

Foto- en hobbyclubs, muziekverenigingen, gilden en de vele andere vormen van cultuurbeleving moeten de volle 

aandacht dan ook blijven krijgen. Een goede communicatie over cultuur is onontbeerlijk. Wij willen het uitbouwen 

van een eigen cultuurwebsite met kalender én een duidelijke cultuurgids van Kalmthout. N-VA Kalmthout wil dan 

ook een cultuurhuis. 

Op die manier kan sneller en makkelijker de stap naar cultuur gezet worden.  Meer mensen in contact brengen 

met cultuur in al zijn facetten én voor alle leeftijden, is voor N-VA Kalmthout een kerntaak. 

Herbestemming kerken 

Er is in Kalmthout nood aan een degelijke polyvalente ruimte die de inwoners de mogelijkheid geeft om allerlei 

festiviteiten en culturele manifestaties te organiseren.  Net zoals we scholen willen betrekken, moeten we ook 

durven nadenken over het gebruik van onze kerken tot eventuele ombouw naar een cultureel centrum. Binnenkort 

gaat er in elke gemeente nog maar één kerk gebruikt worden voor religieuze doelen en dit zal deze van het 

centrum zijn. Het Kunsthuis Ernest Albert - voor kleinschalige cultuurprojecten-  wordt verder uitgebouwd. 

Bibliotheek 

Onze bibliotheek behoort tot de modernste en vooruitstrevendste van Vlaanderen. Bibliotheken doen meer dan 

enkel hun deur openzetten voor een breed publiek. Ze zijn ook actief op het gebied van leesbevordering, 

• Aandacht voor de socio-culturele verenigingen 

• Uitbouw van een eigen cultuurwebsite met kalender en duidelijke cultuurgids van Kalmthout 

• Aanstelling van een cultuur beleid coördinator en opstelling van een cultuur beleidsplan. 
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taalontwikkeling, informatiebemiddeling en e-inclusie. Ze nemen zowel hun culturele, als sociale missie waar, 

maar zullen dat moeten doen op maat van de gemeente en in samenwerking met andere lokale actoren.  

De (oudheidkundige) heemkundige kring speelt een belangrijke rol in cultuur en erfgoed. Zij verdient een 

waardevolle ondersteuning en een goede plaats voor het conserveren van materialen en documenten. Het bereik 

naar jongeren toe en hun interesse hiervoor kan aangemoedigd worden door publicaties en tentoonstellingen. 

Zoveel verenigingen, zoveel activiteiten, zoveel interesses, zoveel verzuchtingen dienen gebundeld te worden 

onder de verantwoordelijkheid van een cultuurbeleid coördinator. 

Met de N-VA in het bestuur zal er terug een groot volksfeest komen op onze Vlaams Nationale feestdag op 11 juli. 
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TOERISME 
 

“Kalmthout, als je van natuur houdt”, deze slogan is onlosmakelijk verbonden met het logo van de gemeente. 

 

 

 

 

Kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding 

De grote aantrekkingskracht voor toerisme in Kalmthout is de natuur en het groen. Onze agrarische gemeente 

heeft een uitgebreid toeristisch-recreatief aanbod en daar dient kwaliteitsvolle vrijetijdsbesteding vooropgesteld 

te worden. 

55 jaar VVV De Kalmthoutse Heide/ Toerisme Kalmthout en 11 jaar Gemeentelijke Dienst Toerisme: 

voortbouwend op die lange ervaring, zullen onze toeristische diensten hun deskundigheid en kennis van het 

aanbod naar een hoger niveau tillen. Dit door toenemende aandacht voor onze belangrijke toeristische pijlers 

zoals de natuur, actieve en passieve recreatie, meerdaags verblijven, gastronomie e.a.   

De toeristische - en natuurgidsen dienen blijvend ondersteund te worden, zij zijn tevens een van onze sterke 

troeven in het toeristisch aanbod, daar mogen we fier op zijn! We promoten onze streekproducten, samen met de 

horeca. 

N-VA Kalmthout wil verder investeren in een kwantitatief en kwalitatief hoogstaand aanbod en de promotie van 

toeristische beleving. De vele wandel- fiets en themaroute’s dienen goed onderhouden te blijven. We 

onderzoeken de mogelijkheden om de ruiterpaden uit te breiden, maar denken ook ook aan een traject voor 

mountainbikers. In onze gemeente willen we hieraan werken, uiteraard altijd met respect voor de natuur en in 

samenspraak met de toeristische sector. 

De vele samenwerkingsverbanden binnen toerisme zullen we kritisch bekijken en bijsturen indien nodig. Toerisme 

strekt zich uit over meerder beleidssectoren, zoals ruimtelijke ordening, landbouw, sport, cultuur e.a. logisch dat 

we dan ook een geïntegreerd beleid willen voeren. 

Kalmthout is de toegangspoort van Grenspark De Zoom, dit voordeel zullen we als gemeente dan ook gebruiken 

om allerlei toeristische initiatieven te nemen in het belang van onze mooie heide gemeente en zijn inwoners. 

  

• Ondersteuning van de toeristische – en natuurgidsen 

• Investeren in het aanbod van toeristische beleving 

• Samenwerkingsverbanden binnen toerisme kritisch bekijken en waar nodig uitbreiden 
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HET KALMTHOUTS MONDIAAL BELEID 
 

N-VA Kalmthout wil middelen inzetten voor gemeentelijke ontwikkelingsinitiatieven. Echter, in die mate dat het 

om praktische en daadwerkelijke steun aan derdewereldprojecten gaat.  

Met N-VA Kalmthout willen wij ons deel in zulke initiatieven zeker waarmaken. Het streefdoel van 0,7 % willen wij 

in de eerste plaats inzetten om lokale Kalmthoutse projecten te ondersteunen of indien mogelijk Kalmthoutse 

ontwikkelingshelpers. 

 

 

 

Eerlijke handel en duurzame consumptie 

Als FairTrade gemeente willen wij onze inwoners blijven sensibiliseren voor eerlijke handel en duurzame 

consumptie. N-VA Kalmthout wil er naar streven dat in alle gemeentelijke diensten bij voorkeur FairTrade 

producten worden gebruikt. 

Binnen de grenzen van het haalbare wil N-VA Kalmthout na advies van de GROS, bij grote rampen het reeds 

gevoerde beleid in verband met noodhulp verderzetten. 

Verbroedering 

N-VA Kalmthout streeft ook naar een jumelage, een jumelage of verbroedering is het aangewezen middel om 

vriendschapsbanden met elkaar te bevestigen en te ondersteunen. In het kader van een jumelage worden op 

regelmatige basis activiteiten van ontmoeting en samenwerking tussen bevolkingsgroepen en verenigingen uit 

verbroederde gemeenten georganiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.U. Greet Dries    Groendreef 12    Kalmthout 

• Inzetten op Kalmthoutse initiatieven 

• Het aangaan van een jumelage (verbroedering) 


