
Het gemeentebestuur 
doet er alles aan om de 
kinderopvang nog beter 
te laten draaien. Onthaal-
ouders en zelfstandige 
kinderdagverblijven kre-
gen financiële steun én de 

gemeenteraad was una-
niem akkoord om voluit 
te gaan voor bijkomende 
kinderopvang centraal in 
Kalmthout. “We gaan voor 
een extra kinderdagverblijf 
in de Foxemaatstraat. Als 

alles meezit, kan dat al in 
2015 openen”, zegt Sandra 
Hoppenbrouwers, schepen 
voor kinderopvang. 

(Zie verder pag. 4)
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GEMEENTE 
WERKT AAN MEER 
KINDEROPVANG

V.l.n.r. Maggy Beyers, Eugeen Lorriper en Sandra Hoppenbrouwers. 
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Centrale ligging troef 
voor extra kinderopvang

Gemeente pakt trage wegen aan

Om op korte termijn extra kinderopvang te creëren, stelde CD&V 
voor om in te schrijven op het project Modukid van de Vlaamse 
Overheid. Investeringsmaatschappij PMV bouwt de komende vijf 
jaar in Vlaanderen tien modulaire kinderdagverblijven op gronden 
die al eigendom zijn van gemeentebesturen.

Als landelijke gemeente telt Kalmthout veel trage wegen. Deze 
achterliggende, vaak onbekende en soms dichtgegroeide, wegen 
en paden kunnen belangrijke en verkeersveilige verbindingen vor-
men. Het schepencollege engageert zich om concrete voorstellen 
van de milieuraad rond het beheer van trage wegen uit te werken. 

“We bieden hen de bouwgrond in de 
Foxemaatstraat aan, naast school Ka-
drie. De oppositie steunt ons voorstel 
en zo gaf  de gemeenteraad groen licht 
om er voluit voor extra kinderopvang te 
gaan”, legt Sandra Hoppenbrouwers uit. 

28 of 36 plaatsen
“PMV kwam al kijken en we verde-
digden vurig ons dossier. De centrale 
ligging is een belangrijke troef. Half  
januari weten we of  ze in Kalmthout 
een nieuw kinderdagverblijf  bouwen 
om 28 of  36 kinderen op te vangen. De 
gemeente lanceerde ook een oproep 
naar kandidaat-uitbaters. Er zijn al drie 

geïnteresseerden, maar ook die selectie 
verloopt via PMV”, zegt Sandra. 

“Recente geboortecijfers, tussen 10 mei 
2012 en 10 november 2014, leren ons 
dat in Kalmthout 433 kinderen tus-
sen 0 en 2,5 jaar opvang nodig hebben 
voor ze naar school kunnen. In Dorp-
Heuvel zijn er nu meer opvangplaatsen 
dan kinderen, maar in andere wijken 
is er zeker nog nood aan extra kin-
deropvang”, weet Sandra, “Met zo’n 
Modukid-kinderdagverblijf  kunnen we 
aan die vraag voor een stuk tegemoet-
komen. Alle andere initiatieven die zich 
aandienen genieten onze volle steun.” 

“Vrijwilligers maakten in 2008 o.l.v. het 
Regionaal Landschap De Voorkempen 
een inventaris op van trage wegen in 
Kalmthout”, vertelt Maarten De Bock, 
schepen van Leefmilieu. “De milieuraad 
formuleerde na die telling concrete 
voorstellen. Met de uitvoerige bespre-
king ervan zet het schepencollege een 
eerste stap om het beheer van trage 
wegen uit te werken.”

“Zo kan de gemeente trage wegen, die 
nu reeds (deels) in gebruik zijn, onder-
houden. We onderzoeken of  we er sub-
sidies voor kunnen krijgen. Wat mensen 
soms vergeten is dat grote delen van 
trage wegen vaak over privé-eigendom-
men lopen. Alvorens de gemeente de 
paden kan openstellen, moeten we eerst 
goed afspreken met de eigenaars”, legt 
Maarten uit. 

Financiële steun voor kinder-
opvang 
“Het gemeentebestuur geeft onthaal-
ouders, aangesloten bij het OCMW én 
zelfstandigen een locatiepremie van 250 
euro. Groepsopvanginitiatieven (vroe-
ger erkende en zelfstandige kinderdag-
verblijven) kregen 2 000 euro subsidie 
ter ondersteuning van hun werking. 
In totaal gaat het om 10 000 euro per 
jaar”, zegt schepen Sandra Hoppen-
brouwers. 

Deze schets toont 
hoe het modulaire 

kinderdagverblijf er 
kan uitzien.

V.l.n.r. Gert Van Dijck, Maarten De Bock, 
Ad Van Hees 
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Samenwerken aan 
wonen en cultuur

Politie blijft rekenen op BIN’s

Rond wonen in Kalmthout en rond het 
beheer van het gemeenschapscentrum 
krijgen burgers van het gemeentebestuur 
nog meer de kans om actief mee na te 
denken. “Die inspraak en betrokkenheid 
vinden we belangrijk”, zegt burgemeester 
Lukas Jacobs. “Mensen bieden vanuit hun 
beroepskennis of andere ervaringen soms 
andere inzichten. Boeiend en leerrijk.”

De politie alarmeerde in 2014 al meer dan 30 keer 
een buurtinformatienetwerk in Kalmthout. Zo’n 
telefonische BIN-oproep gebeurt bij een inbraak 
of betrapping op heterdaad. Bewoners verwittigen 
de politie en die alarmeert BIN-leden in de buurt. 

Woonraad
Burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor wonen: “In de 
woonraad zitten vijftien mensen uit de vijf  wijken. Net als de 
Gecoro, die al jaren burgers betrekt bij ruimtelijke ordening, 
zien we de woonraad vooral als klankbord voor woonprojec-
ten. De focus ligt op nieuwe woonvormen, aangepast wonen 
voor ouderen en de inrichting van woongebieden. We actua-
liseren ons ‘ruimtelijk structuurplan’, een ideale gelegenheid 
voor hen om dit mee te volgen.” 

Beheersorgaan gemeenschapscentrum
Burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor Cultuur: “Kalm-
thout ontvangt van de Vlaamse overheid zes jaar jaarlijks 
bijna 75 000 euro subsidies om het cultuurbeleid verder 
uit te bouwen. Om het geld goed te besteden, moest het 

gemeentebestuur enkele locaties samenvoegen tot een ge-
meenschapscentrum en een beheersorgaan aanstellen. Het 
gemeenschapscentrum bestaat uit kunsthuis Ernest Albert 
in Heide, het gebouw naast JH Govio met polyvalente 
ruimte Den Boogart en repetitieruimte Den Boogie en ‘Den 
Blijdenberg’, de ‘oude jongensschool’ in Nieuwmoer waar 
verenigingen polyvalente ruimtes intensief  gebruiken.
Acht afgevaardigden van politieke partijen uit de gemeen-
teraad en acht vertegenwoordigers van het socio-culturele 
verenigingsleven vormen het beheersorgaan. Zij kunnen 
activiteiten inrichten, maar spelen vooral een adviserende en 
ondersteunende rol.” De CD&V-vertegenwoordiging bestaat 
uit gemeenteraadsleden Stefanie Van Looveren en Stijn de 
Koning en vanuit de OCMW-raad Leen Suykerbuyk en Lud-
wig Haes.

V.l.n.r. Stefanie Van Looveren, Stijn de Koning, Guy Breugelmans, 
Lukas Jacobs en Leen Suykerbuyk

Half  november sloegen dieven nog toe op enkele plaatsen, maar 
tot eind oktober telde de politie een 70-tal inbraken in Kalmthout. 
In 2013 gebeurde in heel de politiezone Grens (Kalmthout/Es-
sen/Wuustwezel) 297 inbraken tegenover 358 in 2012. Tot begin 
november registreerden ze voor heel de zone 136 inbraken of  
pogingen. Gunstige cijfers, maar waakzaamheid blijft geboden. 15 
BIN’s in Kalmthout werken al jaren samen met politie en gemeente. 
Jaarlijks komen BIN-coördinatoren samen in het gemeentehuis. Zo 
spraken ze onlangs af  dat de politie maandelijks info rondstuurt 
naar alle BIN’s en dat ze na een oproep meer feedback geven.

V.l.n.r.: Ludwig Haes, Jan Oerlemans en Jan Fraeters
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Kalmthout, een ‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente!
Kalmthout als leeftijdsvriendelijke gemeente. Onder dat motto 
ging de ouderenadviesraad in dialoog met het schepencollege. 
Dirk Van Peel, schepen voor Ouderenbeleid: “Met een checklist 
somden ze prioriteiten op die ouderen belangrijk vinden in Kalm-
thout. Naast thema’s als aangepast wonen, zorg en mobiliteit, 
komen toegankelijkheid, ontspanning en veiligheid aan bod.” 

De ouderenadviesraad pleit voor 
betaalbare en kwalitatieve assistentie-
woningen. “Het OCMW bereidt een 
woonproject voor ouderen voor in 
de Warandalei”, weet Dirk Van Peel. 
“Daarnaast werken we goed samen 
met woonzorgcentra Sint-Vincentius 
en Beukenhof. We denken samen na 
over een initiatief  voor dagopvang voor 
ouderen, wanneer zorg in de thuissitu-
atie moeilijker wordt.” 
Rond mobiliteit wensen ouderen een 
betere verbinding via openbaar vervoer 

met ziekenhuizen zoals Klina. “De Lijn 
kent deze nood, maar maakt er geen 
werk van. Ze schuiven de factuur van 
een verbinding met Klina door naar de 
gemeente”, aldus schepen Van Peel. 
“Los daarvan zorgen we met Handi-
car en de Minder Mobielen Centrale 
vanuit het OCMW al voor alternatief  
vervoer.” 
Toegankelijkheid krijgt veel aandacht 
in de wensenlijst van de ouderen. De 
vraag voor een dorpshuis zal concreet 
vorm krijgen in Nieuwmoer. “Die 

budgetten zijn voorzien in 2016, dan 
kan de bouw starten”, zegt Dirk Van 
Peel. “En de vraag voor culturele 
voorstellingen overdag kunnen we mee 
organiseren vanuit de nieuwe cultuur-
subsidies van de Vlaamse overheid. Met 
die maatregelen geven we ouderen een 
goede plaats in Kalmthout en werken 
we voortdurend aan ons imago van 
‘leeftijdsvriendelijke’ gemeente.”

V.l.n.r. René Francken, Wies Peeters en 
Dirk Van Peel

Brandweerzone Rand van start
Vanaf 1 januari 2015 maakt de brandweer deel uit van een nieuw 
zonaal netwerk, brandweerzone Rand. Die bestaat uit 21 gemeen-
ten rond de stad Antwerpen en hun 16 brandweerkorpsen.

Burgemeester Lukas Jacobs zit in de 
‘zoneraad’ die bestuurlijk verantwoor-
delijk is. Net als bij de politie smelten 
korpsen samen tot één grote brand-
weerdienst waarbij een verbeterde en 
optimale hulpverlening centraal staat. 
“Uitgangspunt is dat elke burger recht 
heeft op de snelste, adequate hulp en 
op dezelfde basisbescherming tegen 
een gelijke kost. 

Tot vandaag bestaan er grote verschil-

len in investeringen voor brandweer in 
gemeenten. Door deze schaalvergroting 
kan de brandweerzone beschikbare 
middelen rationeler en efficiënter inzet-
ten. Nu al spreken gemeenten onder-
ling af  om gespecialiseerd materiaal 
aan te kopen en hoe ze dat mee in de 
regio kunnen inzetten.” De nieuwe 
zone bestaat uit 850 brandweermannen 
en -vrouwen, waarvan 30 beroepsme-
dewerkers. “Verder zo’n 820 vrijwil-
ligers. In Kalmthout komen een 40-tal 
vrijwilligers en 2 beroepsmedewerkers 
in dienst van de zone en niet meer van 
de gemeente. 

In praktijk zullen mensen niet veel mer-
ken van de overgang. Iedereen blijft op 
post en de gloednieuwe kazerne blijft 
de uitvalsbasis in Kalmthout. Voor de 
brandweer wel een grote stap die ook 

het einde betekent van het gemeentelij-
ke korps na 150 jaar. De gemeenteraad 
keurde de verdeelsleutel goed die de 
financiële bijdrage bepaalt. Kalmthout 
betaalt 4,58 % van de totale kosten van 
de brandweerzone. In tegenstelling 
tot bij de politie vormt dit geen grote 
meerkost voor de gemeente”, besluit de 
burgemeester.


