
Vlaams Minister van Onderwijs, 
Hilde Crevits (CD&V), legde 
op 9 maart de eerste steen 
van de nieuwe school voor 
Gitok. In Heide investeert de 
gemeente, samen met Scholen 
van Morgen en de Vlaamse 
Overheid, in een nieuwe school 
voor de eerste graad. Er komt 
ook een sporthal die ook buiten 
de schooluren beschikbaar zal 
zijn. De gemeente betaalt dertig 
jaar lang voor het gebruik en 
het onderhoud jaarlijks 282.525 
euro. Na de afbraak van de 
huidige gebouwen start Gitok op 
1 september 2016 het schooljaar 
in de nieuwbouw. 

V.l.n.r. Schepen Maarten De Bock, burgemeester Lukas Jacobs, gemeenteraadslid Stijn de Koning, minister Hilde Crevits en schepenen Sandra Hoppenbrouwers, Jef Van 
den Bergh, René Francken en Silke Lathouwers.   
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De Provincie Antwerpen legt in de 
hele provincie fietsvriendelijke ver-
bindingen aan. “Ook tussen Ant-

werpen en Essen loopt zo’n fietsostrade quasi 
over het ganse traject evenwijdig met spoorlijn 
12”, legt Jef  Van den Bergh, schepen van Mo-
biliteit uit. “In Kalmthout werd de voorbije ja-
ren het grootste deel gerealiseerd  maar tussen 
de stations Kijkuit en Heide ontbrak nog een 
belangrijk stuk fietsostrade. Die missing link zal 
nog dit voorjaar aangepakt worden. De werken 
starten eind mei. De Provincie verwierf  alle no-
dige gronden en kan met de aanleg starten. “

START AANLEG LAATSTE STUK 
FIETSOSTRADE 

De aanleg van een fietspad tussen de stations Kijkuit 
en Heide maakt de fietsostrade in Kalmthout compleet. 

Bron: Provincie Antwerpen



Burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd 
voor Wonen: “In 2014 gaf  het agent-
schap Wonen-Vlaanderen Kalmthout al 
een goed rapport inzake sociale woning-
bouw. Er staan nu opnieuw vijf  bouw-
projecten met sociale koopwoningen en 
huurappartementen in de steigers.” 

WITHOEFLEI
In de Withoeflei in Heide werden vier 
sociale huurappartementen opgeleverd.

KAPELLENSTEENWEG 131-133
Via erfpacht stelt de gemeente twee 
woningen op de hoek Kapellensteen-
weg-Kerkendijk ter beschikking van De 
Ideale Woning. Zij bouwen hier  zes ap-

partementen. Eén wordt ingericht als 
strijkatelier dat nu tijdelijk huist in de 
oude brandweerkazerne.  De vijf  ove-
rige appartementen worden verhuurd. 
De werken zijn bezig.

KERKENEIND-WEST
Sociale bouwmaatschappij Arro Ant-
werpen bouwt nog dit voorjaar 18 so-
ciale koopwoningen in de verkaveling 
Kerkeneind-West.  In 2017 komen langs 
de Zoete Dreef, de nieuwe zijstraat van 
Kapellensteenweg naast Zonnedauw, 48 
verhuurappartementen. Het worden zes 
blokken van acht flats waarvan een deel 
gereserveerd is voor ouderen en mensen 
met een beperking.

ESSENSTEENWEG
Langs de Essensteenweg in Nieuwmoer 
komen tien sociale koopwoningen die 
o.a. bereikbaar zullen zijn via de nieuwe 
Theeuwstraat.  De werken starten nog 
voor de zomervakantie.

VOGELENZANGSTRAAT
Het gemeentebestuur verleende recent 
een vergunning om een nieuwe verkave-
ling aan te leggen in de Vogelenzangs-
traat, deels op de terreinen van de Hoe-
vefeesten. Hier komen 36 woningen, 
waarvan 18 sociale koopwoningen. De 
timing voor de bouw is nog niet gekend.
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EUGEEN LORRIPER NIEUWE  
AFDELINGSVOORZITTER

VIJF BOUWPROJECTEN  
MET SOCIALE WONINGEN 

Het project aan de Withoeflei is klaar. 

Eugeen Lorriper neemt de 
voorzittersfakkel over van Gert Van Dijck

De woonblokken langs de Zoete Dreef.

Eugeen Lorriper uit Heide is de nieuwe voorzitter van CD&V Kalmthout. Hij 
neemt de fakkel over van Gert Van Dijck. Gert toonde zich enkele jaren een erg 
gedreven voorzitter, maar drukke professionele bezigheden dwingen hem om 
wat gas terug te nemen. Langs deze weg wenst CD&V Kalmthout Gert nog 
eens te bedanken voor zijn tomeloze inzet voor onze partij.
 
Eugeen Lorriper neemt het voorzitterschap over, Lea Van Looveren blijft on-
dervoorzitster. Als partijvoorzitter speelt Eugeen een belangrijke rol binnen de 
partijwerking, maar hij voert geen politiek mandaat uit. Hij zit de maandelijkse 
vergaderingen van het partijburo en -bestuur voor. Als afdelingsvoorzitter co-
ordineert hij activiteiten en vormt hij ook het eerste aanspreekpunt voor de 
regionale, provinciale en nationale partijwerking.
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“Door de stijgende vergrijzing wil het 
OCMW ouderen optimaal steunen in 
hun thuissituatie, met extra aandacht 
voor eenzaamheid”, licht Dirk Van Peel 
toe. “Omdat mobiliteit zo belangrijk is, 
richt het OCMW de Minder Mobielen 
Centrale en Handicar in. We begeleiden 
ouderen ook op administratief  vlak. 
Elke nieuwe klant van thuisdiensten hel-
pen we bij het aanvragen van een zorg-
verzekering en premies. Dit jaar willen 
we ook ons woonproject in de Waran-
dalei concreet invullen”, legt Dirk Van 
Peel uit. 

ARMOEDE BESTRIJDEN
“Samen met andere OCMW’s organise-
ren we cursussen om mensen met een 
uitkering te activeren. We zijn overtuigd 
dat werk een belangrijke hefboom is om 
uit armoede te geraken”, beweert Dirk 
Van Peel. “Niet al onze cliënten vinden 
een job. Mensen moeten kansen krijgen 
om zich in te zetten binnen een lokaal 
sociaal tewerkstellingsproject van het 
OCMW.” 

TROTS OP VRIJWILLIGERS
“We zijn fier op de meer dan 120 ac-
tieve vrijwilligers in diverse diensten”,  
zegt Dirk Van Peel. “Ze zijn actief  in 
de Minder Mobielen Centrale, Handi-
car, oppasdienst, boodschappendienst, 
Babbelpunt, Dienstencentrum, Digidak, 
tweedehandswinkel Twinkeltje en huis-
taakbegeleiding.  We zetten hen jaarlijks 
in de bloemetjes en ook zij krijgen vol-
doende vorming en ondersteuning.”

WIE IS WIE IN ONZE OCMW-
FRACTIE?
Het OCMW wordt bestuurd door een 
Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
CD&V levert zeven van de elf  raads-
leden. 

Dirk Van Peel: 
“Een goed soci-
aal beleid bouwen 
we verder uit door 
de integratie van 
het OCMW in de 
gemeente, maar 
zonder individuele 

hulpverlening en welzijn uit het oog te 
verliezen.” 

Jan Fraeters: “Ik 
volg het senioren-
bouwproject Wa-
randalei op en heb 
bijzondere aandacht 
voor armoedebe-
strijding en het Huis 
van het Kind.”

Ludwig Haes: 
“Ook in een wel-
varende gemeente 
als Kalmthout heb-
ben sommigen het 
moeilijk om de 
eindjes aan elkaar te 
knopen. Zij verdie-

nen een rechtvaardig mededogen.”

Leen Suykerbuyk: 
“Mensen moeten 
voorop staan in een 
sociaal beleid. Daar-
voor is een nauwe 
samenwerking tus-
sen OCMW en ge-
meente en tussen 

verschillende beleidsdomeinen noodza-
kelijk.”

Jorgo Van Ginne-
ken: “Kalmthout 
moet een warme ge-
meente zijn voor ie-
dere inwoner. Daar 
wil ik graag mijn 
steentje aan bijdra-
gen door me te fo-

cussen op armoede, sociale hulp en kin-
deropvang. Ik volg ook het strategisch 
en financieel beleid mee op.”

Wies Peeters:”Het 
OCMW is toegan-
kelijk voor iedereen 
en daarom moeten 
we blijven werken 
aan een laagdrem-
pelige dienstverle-
ning”

Maggy Beyers: 
“In 2017 neem ik de 
fakkel over van Dirk 
Van Peel als voorzit-
ter van het OCMW. 
Het is boeiend om 
het lokaal sociaal 
beleid van op de 

eerste rij mee te kunnen uitbouwen.”

OCMW TROTS OP  
VRIJWILLIGERS
Het OCMW keurde het budget voor 2015 en de meerjarenplanning 
tot 2019 goed. Een gesprek met voorzitter Dirk Van Peel leert dat 
ze zich voorbereiden op de verdere integratie van het OCMW in de 
gemeente vanaf 2019, maar ook dat ze trots zijn op hun personeel en 
vrijwilligers. 

Het OCMW aan de Heuvel. 
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Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V-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)
http://kalmthout.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel - www.cdenv.be 

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/doe-mee/ lid-worden

COLOFON

 WWW.CDENV.BE

GEMEENTE  
INVESTEERT IN 
KUNSTGRAS- 
VELDEN 

VEILIGER FIETSEN NAAR SCHOOL HEILIG HART

KINDERGEMEENTERAAD BESTAAT TIEN JAAR

“Voetbalclub Achterbroek VV start in 
mei met de aanleg van hun kunstgras-
veld”, weet Maarten De Bock, schepen 
van Sport. “Hier gaat het om een veld 
waarop zowel eerste elftal als jeugdploe-
gen competitie kunnen spelen. 

In totaal gaat het om een investering van 
circa 436 000 euro. De gemeente betaalt 
80 % of  350 000 euro. De rest financiert 
Achterbroek VV met eigen middelen.”

“Ook in Sportpark Heikant leggen we 
naast drie gewone voetbalvelden één 
kunstgrasveld aan. Op vraag van voet-
balclub Kalmthout SK -hoofdgebruiker 
van de velden- gaat het om een kleiner 
kunstgrasveld. Zij zullen dat gebruiken 
als trainingsveld en voor jeugdwedstrij-
den, maar het is ook beschikbaar voor 
andere verenigingen. De Vlaamse Over-
heid subsidieert 30 % en de gemeente 
betaalt tien jaar lang een beschikbaar-
heidsvergoeding van circa 42 000 euro 
per jaar. Hier zit ook het jaarlijks groot 
onderhoud in”, eindigt Maarten De 
Bock. 

Er worden 2 kunstgras 
voetbalvelden aangelegd in 
Kalmthout.

Voor de tiende keer al installeerde de gemeente Kalmthout een kinderge-
meenteraad. Een 15-tal kinderen -telkens twee leerlingen uit het vijfde of 
zesde leerjaar uit elke Kalmthoutse basisschool- legden hun eed af. 

Het Heilig Hart Instituut bouwt een nieuwe 
school aan de Kapellensteenweg tussen de 
post en de Colruyt. Zodra de nieuwbouw 
af  is, verhuizen ze volledig van den Heuvel 
naar ’t centrum van Kalmthout. Door de 
drukke Kapellensteenweg, zeker in com-
binatie met de bouwwerf  aan de school-
poort, zocht het gemeentebestuur samen 
met de school naar een veiligere verbinding. 
“We bereikten een akkoord met de eigenaar 
van de achterliggende gronden”, legt Lukas 
Jacobs uit. “De gemeente legt een tijdelijk 
fietspad aan zodat fietsers vanuit de verka-
veling Kerkeneind-West de school kunnen 
bereiken. In het weekend kan ook Chiro 
Myin het fietspad gebruiken.”

“De kindergemeenteraad levert adviezen 
aan het gemeentebestuur”, vertelt Silke 
Lathouwers, schepen van Jeugd. “Tijdens 
onze eerste bijeenkomst lieten we de kin-
deren onder meer de ontwerpen voor een 
nieuw speeltuintje aan sportcomplex De 
Zwarte Hond beoordelen. We willen ook 
gaan werken rond ‘kindvriendelijke’ ge-
meente en bijvoorbeeld samen bekijken 
hoe we de Kalmthoutse Heide nog kind-
vriendelijker kunnen maken.”
De voorbije jaren zorgde de Kalmthoutse 
kindergemeenteraad al voor enkele op-
merkelijke realisaties. Zo organiseren de 
scholen jaarlijks nog steeds een minder-
validesportdag. Ook de buitenglijbaan aan 

het gemeentelijk zwembad  en het wereld-
record tonguitsteken tijdens het jaarlijks 
Kinderfestival waren ideeën van de kinder-
gemeenteraad. 

Vanuit de verkaveling Kerkeneind-West kunnen 
fietsers school Heilig Hart en het terrein van de 
chiro bereiken.

Eén van de leden van de kindergemeenteraad 
bij haar eedaflegging bij jeugdschepen Silke 
Lathouwers.  

Volg ons op Facebook:  
https://www.facebook.com/cdenv.kalmthout


