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Vier nieuwe
schoolgebouwen in Kalmthout
De nieuwbouw voor Gitok Eerste graad

Het onderwijs in Kalmthout
investeert in nieuwe gebouwen
en klaslokalen, zoveel is duidelijk. Zowel de kleuters van
Zonnekind als de leerlingen van
de Luchtballon aan de Canadezenlaan in Heide begonnen het
schooljaar in een nagelnieuw
gebouw. En straks starten de
werken voor een gloednieuwe
school voor de eerste graad
van Gitok in Heide en voor de
nieuwbouw van het Instituut
Heilig Hart aan de Kapellensteenweg, naast Colruyt.

De gemeente is als inrichtende
macht van Gitok opdrachtgever en organisator van het grote bouwproject voor de eerste
graad. De oude gebouwen uit
de jaren ’50 en de versleten
containerklassen gaan volledig
plat. In de plaats komen twee
andere complexen in de bosrijke omgeving. In 2015 starten
deze werkzaamheden die twee
jaar zullen duren.
Daarmee beschikt de basisopleiding van Gitok, met zo’n
250 leerlingen, straks over een
eigentijds gebouwencomplex.

Ook de bouw van een nieuwe
sporthal zit in deze plannen,
die mee kan gebruikt worden
door de Kalmthoutse sportverenigingen. Een private partner
realiseert het bouwproject en
zal voor dertig jaar instaan
voor het onderhoud. Gedurende die periode betaalt de
gemeente via een beschikbaarheidsvergoeding 30 % van
de kostprijs, de overige 70 %
financiert de Vlaamse overheid. Meer nieuws over nieuwe schoolgebouwen op p. 4

Nieuwe school voor Zonnekind,
Luchtballon en Heilig Hart
Zonnekind
De kleuters van school Zonnekind aan
de Zonnekinddreef in Heide startten
het schooljaar in een passiefbouw. Het
gebouw wordt gekoeld en verwarmd
met buitenlucht en gerecupereerde
lichaamswarmte van de kinderen. De
gemeente legde de nieuwe toegangsweg
aan vanuit de Zonnekinddreef naar de
nieuwe school.

De passiefbouw van school Zonnekind.

Luchtballon
Aan de Canadezenlaan nam basisschool
Luchtballon begin september een nieuw
gebouw in gebruik. De bestaande
kleuterschool wordt met een grote luifel
verbonden met de nieuwbouw. In die
luifel zitten grote gaten waar de bomen
doorgroeien.

Het nieuwe schoolgebouw voor de Luchtballon.

Heilig Hart
Tussen De Post en Colruyt starten
straks de werken voor een grote
nieuwbouw van het Heilig Hart, tegen
de Kapellensteenweg. Door die extra
ruimte zal de school over twee jaar
volledig in het centrum van Kalmthout
worden ondergebracht. De tweede en
derde graad verlaten dan na vele jaren
de gebouwen aan Heuvel, naast het
OCMW.

Hier komt de nieuwbouw van het Instituut Heilig Hart.

Veiliger naar school in
Nieuwmoer-Dorp
Een nieuw fietspaadje in Nieuwmoer
zorgt er straks voor dat de schoolgaande jeugd een alternatief heeft voor
de drukke straat Nieuwmoer-Dorp.
René Francken, schepen van Openbare
Werken: “De gemeente en de school
De Maatjes in Nieuwmoer zochten al
lang naar een oplossing voor fietsers die
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door het drukke verkeer moeten passeren in Nieuwmoer-Dorp. De inrichting van de weg daar en de beschikbare
ruimte laten geen vrijliggend fietspad
toe. Dat komt er nu wel achter de
huizen, tussen de Prelaat Deckersstraat
en de Essensteenweg, evenwijdig met
Nieuwmoer-Dorp.

De intercommunale Igean en de
gemeente kochten er ondertussen alle
gronden aan met het oog op de aanleg
van een nieuwe verkaveling. Daarom
kunnen we in oktober een halfverhard
fietspad aanleggen in de weilanden. Zo
ontstaat er een veiligere fietsverbinding
naar de school.”

Gemachtigde opzichters
zorgen mee voor veilige
schoolomgeving
Het Kalmthoutse gemeentebestuur en de lokale politiezone
Grens zijn erg blij dat ze in de
buurt van de scholen kunnen rekenen op de inzet van heel wat
gemachtigde opzichters. Deze
vrijwilligers dragen bij tot meer
verkeersveiligheid in de directe
omgeving van de scholen.
“In september start ik aan mijn dertiende schooljaar”, vertelt Mariette
Mattheeusen, een ervaren gemachtigd

opzichter in Nieuwmoer. “Vier keer per
dag: ’s morgens, twee keer tijdens de
middag en na school, help ik mensen
op een veilige manier oversteken. Ik sta
wisselend op drie locaties in onze wijk.”
“Door dit werk, onderhoud ik een goed
contact met alle schoolkinderen en hun
ouders. Ik doe het vooral graag omdat
de kinderen zo dankbaar zijn”, zegt
Mariette gemotiveerd.
Ook interesse om gemachtigd
opzichter te worden?
Geef het door via info@pzgrens.be

Goed rapport voor sociale
woningbouw in Kalmthout
Het agentschap Wonen-Vlaanderen geeft Kalmthout goede punten
voor haar inspanningen voor meer sociale woningen. Burgemeester
Lukas Jacobs, bevoegd voor Wonen: “Het Agentschap voerde een
voortgangstoets uit. Zo gaan ze na of gemeentes het vooropgestelde doel bereiken. Kalmthout haalt voor sociale huurwoningen een
groeiritme van 26 % en voor koopwoningen 16 %. We halen daarmee
ruim de vooropgestelde doelen.”
Ook de komende jaren worden nieuwe
betaalbare woonprojecten gerealiseerd in
Kalmthout. “In het centrum komen 48
huurwoningen en 18 koopwoningen in de
verkaveling Kerkeneind-West, die in volle
ontwikkeling is. De bouw van 4 sociale
huurappartementen in de Withoeflei is
bezig en in het najaar start de gemeente met
het omvormen van het gebouw op de hoek
Kapellensteenweg-Kerkendijk tot 5 sociale
huurappartementen en een nieuw strijkatelier.”
Langs de Essensteenweg in Nieuwmoer
komen 10 sociale koopwoningen. “Hiermee
start de ontwikkeling van het binnengebied.
Recent kocht de intercommunale Igean de
resterende particuliere gronden aan met het
oog op een nieuwe verkaveling”, zegt Lukas
Jacobs.

Ondertussen loopt ook de stedenbouwkundige procedure voor de verkaveling in de
Vogelenzangstraat tegen de spoorlijn. “Dat
gaat over 36 huizen, waarvan 18 sociale
koopwoningen.”
Op langere termijn wordt gewerkt aan de
invulling van het woonuitbreidingsgebied in
Achterbroek en de stationsomgeving van
Kalmthout. “In die plannen zal ook ruimte
zijn voor betaalbare woningen”, besluit de
burgemeester.

De bouwwerken in de Withoeflei.

Mariette Mattheeusen is al dertien jaar
gemachtigd opzichter.

Alle scholen
samen in
onderwijsraad
“De directies van alle Kalmthoutse scholen vormen samen met enkele vertegenwoordigers van het gemeentebestuur de
onderwijsraad”, legt Jef Van den Bergh uit,
schepen voor Onderwijs. “Wij vergaderen
drie keer per jaar en behandelen algemene
onderwijsthema’s. Los van netten of niveau
werken alle directies en de gemeente samen
aan een positieve onderwijssfeer in Kalmthout. Zo debatteren we over het zwembeleid en wordt bekeken wat het OCMW
of de bibliotheek voor de scholen kunnen
betekenen. We brainstormden ook rond de
herdenking van 100 jaar Grote Oorlog.”
De Kalmthoutse onderwijsraad bracht,
samen met de collega’s van Essen en
Wuustwezel, de lokale politie en preventieorganisaties, het ‘Plukboek’ uit. Een handige
gids rond verslavingspreventie. “En op 8
oktober richten we weer de ‘Avond van
het Onderwijs’ in. Een moment waarop
alle leerkrachten, van kleuter- tot laatste
middelbaar, de kans krijgen elkaar buiten de
scholen te ontmoeten”, besluit Jef Van den
Bergh.
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De werkzaamheden aan het gemeentelijk sportpark aan de Heikantstraat
schieten goed op. “Regelmatig krijg ik
de vraag hoever het staat met de werken”, zegt Maarten De Bock, schepen
van Sport. “Ondertussen is het terrein
genivelleerd. Aannemer Hens rondde
de eerste van drie fases bijna af. Hij
legde riolering en plaatste drainage
onder de terreinen. Er werden bufferbekkens gegraven voor waterafvoer,
fundering gelegd voor de wegen en de
parking werd afgewerkt.” Dit najaar
volgt de aanplanting in de bufferzone
rond het park en de plaatsing van een
omheining.
“Ondertussen startte fase 2 met de
aanstelling van bouwfirma De Peuter”, gaat Maarten De Bock verder.
“Die verzorgen de ruwbouw van de
gebouwen voor de voetbal, atletiek en

indoor-petanque. In het voorjaar van
2015 worden daarin de technieken geplaatst, zodat die tegen volgende zomer
klaar zijn. Voetbalclub KSK zal als
gebruiker van de kantine instaan voor
de afwerking. Turnvereniging Gymka
zoekt intussen de nodige financiering
voor de bouw van een turnhal op het
sportpark.”
“De laatste en derde fase, met de eigenlijke aanleg van de sportvoorzieningen,
zal in 2016 afgewerkt worden. Dat gaat
om de atletiekpiste, een Finse looppiste rond het park, drie grasterreinen
en één kunstgrasveld voor de voetbal,
petanquebanen, beachvolley en speeltoestellen. De werkmannen zitten goed
op schema. Het is dus nu al uitkijken
naar de eerste wedstrijden op Sportpark
Heikant.

De werkzaamheden voor sportpark Heikant draaien op volle toeren.

Subsidies
voor sport
en cultuur
in school
Het gemeentebestuur geeft
jaarlijks een subsidie aan alle
Kalmthoutse scholen. Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V):
“Zo dragen we bij aan de organisatie van culturele- en
sportieve activiteiten voor alle
leerlingen die in Kalmthout naar
school gaan.”
Om in aanmerking te komen voor deze
subsidie moeten de scholen een verslag
bezorgen over hoe ze de financiële
steun gebruiken. “Alle Kalmthoutse
scholen voldeden aan de voorwaarden
om subsidies te ontvangen. We voorzien 15 000 euro op de gemeentelijke
begroting. De drie middelbare scholen
(Gitok, Erasmusatheneum en Instituut
Heilig Hart) krijgen jaarlijks een vast
bedrag van 1 000 euro”, legt Lukas
Jacobs uit. “De overige 12 000 euro
gaat naar basisscholen Den Heuvel,
Kadrie, BSGO Kalmthout, Zonnekind, St.-Jozef, De Linde, De Maatjes,
Rinkrank en Wilgenduin. De verdeling
wordt jaarlijks berekend op basis van
het leerlingenaantal op 1 februari van
het jaar.”

WAT MAAKT U
GOED GEZIND IN
ONZE GEMEENTE?

Heeft u een opmerking over het
gemeentebeleid of de CD&V#goedgezind
werking in onze gemeente? Of heeft
u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon
Stijn de Koning
(stijn.de.koning@telenet.be)
www.kalmthout.cdenv.be
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Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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Hoever staat het
met het sportpark?

