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Kalmthout blijft 
doordacht investeren

De gemeente Kalmthout geeft de 
volgende zes jaar, van 2014 t.e.m. 
2019, bijna 28 miljoen euro uit aan 
nieuwe investeringen. De gemeen-
tebelastingen verhogen niet. 

Maarten De Bock, schepen van Financiën: 
“De budgettaire meerjarenplanning van de 
gemeente Kalmthout is in evenwicht voor 
de ganse bestuursperiode. Zonder belas-
tingverhoging slaagt het bestuur erin om 

ook de volgende jaren de gemeentefinanci-
en gezond te houden. De opcentiemen op 
de onroerende voorheffing en de perso-
nenbelasting blijven ook de volgende zes 
jaar gelijk. Al sinds 2003 zijn de gemeente-
belastingen ongewijzigd. De totale inves-
teringskosten bedragen 28 miljoen euro. 
Daartegenover staan 14 miljoen euro aan 
inkomsten via subsidies en de verkoop van 
gemeentelijke KMO- en bouwgronden.” 
Een belangrijke investering die wordt 

gerealiseerd, is de vernieuwing van win-
kelcentrum De Beek. “De drie pleinen 
aan het winkelcentrum worden nieuw 
aangelegd. De werken beginnen aan het 
grasplein, met meer parking er rond en een 
nieuw speelterrein. Later volgen de werken 
aan de parking tussen de winkels en de 
volledige heraanleg van het marktplein”, 
licht burgemeester Lukas Jacobs toe. “Ook 
de vernieuwing van het Heidestatieplein 
werken we verder af.” 

Winkelcentrum De Beek nu.

Winkelcentrum De Beek toekomst.
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Nieuwe fietspaden en een dorpshuis
Burgemeester Lukas Jacobs licht 
de krachtlijnen van de meerjaren-
planning toe. ”In 2014 en 2015 
wordt verder gewerkt aan sport-
park Heikant, wat in 2016 klaar 
zal zijn. Het gemeentebestuur in-
vesteert in de aanleg van nieuwe 
fietspaden langs de Essen- en 
Wuustwezelsteenweg, Putse-
steenweg en Roosendaalsebaan. 

“Eind 2014 starten de werken voor 
een gloednieuwe school voor Gitok 
eerste graad in Heide, met 70 % sub-
sidies van de Vlaamse overheid. Daar 
komt ook een nieuwe sporthal, die 
mee ter beschikking staat van sport-
verenigingen. In Nieuwmoer komt 
het eerste dorpshuis van de gemeente, 
naast basisschool Maatjes. Het zal 
ruimte bieden voor ontmoeting, 

ontspanning en de nieuwe jeugdbiblio-
theek. 
De kinderopvang in de gemeente krijgt 
extra stimulansen met bijkomende 
steun voor de verschillende opvangini-
tiatieven. Nieuwe tewerkstelling wordt 
gecreëerd met de aanleg van de KMO-
zone Rijkmaker in Nieuwmoer. Daar 
is plaats voor ondernemingen op meer 
dan 20 ha bedrijfsgronden.”

Zes nieuwkomers blikken terug en vooruit
In de huidige gemeenteraad levert CD&V 14 van de 25 raadsleden. Zes van die veertien zijn nieuw in 
de lokale politiek. Zij blikken kort terug op hun eerste jaar en kijken ook vooruit.

“Heraanleg 
Roosendaalsebaan opvolgen”
“Ik kijk zeker en vast met een goed 
gevoel terug op mijn eerste jaar als 
raadslid, hoewel ik het als nieuweling 
soms ook een“moeilijk jaar” vond. 
Door ingewerkt te raken, lukt eigen 
inbreng al veel beter. Ik verwacht van 
deze legislatuur dat CD&V op een 
rustige manier het goede bestuur van 
de afgelopen jaren kan voortzetten en 
belangrijke dossiers zoals het sportpark 
en de heraanleg van Roosendaalsebaan 
en Putsesteenweg kan afronden. Zelf  
wil ik het dossier van de Roosendaalse-
baan verder volgen en uitzoeken of  het 
gunstig zou zijn voor Kalmthout om 
een Autonoom Gemeentelijk Bedrijf  
(AGB) op te richten”

Gemeente-
raadslid 

Didier Van Aert

“Nieuwe school voor Gitok”
 “Ik heb het eerste jaar beleefd als een 
boeiende leerschool, waarbij ik zoveel 
mogelijk ervaring tracht te stelen met 
oren en ogen. Als lid van verschillende 
overlegorganen rond Gitok heb ik 
al veel bijgeleerd. Het aanbieden van 
nieuwe richtingen en de bouw van een 
nieuwe school voor Gitok in Heide 
vormen uitdagingen om van kortbij op 
te volgen. In de politieraad is het uitkij-
ken hoe de samenwerking met politie-
zone Voorkempen zal evolueren naar 
één volledig nieuwe politiezone.”

 “E-loket verder uitbreiden”
“Als nieuwkomer heb ik het afgelopen 
jaar de gemeentepolitiek in Kalmthout 
van binnenuit leren kennen. Sommige 
zaken lopen zoals ik verwacht had, 
over andere zaken had ik eerder een 
iets ander beeld. Maar na een jaar kan 
ik toch wel zeggen dat het boeiend is 
om concreet mee te denken over onze 
gemeente.” “Samen met Silke en Didier 
heb ik e-government op de agenda en 
in het CD&V-verkiezingsprogramma 
gezet. Na één jaar zijn er al enkele do-
cumenten via internet op te vragen bij 
de gemeente. De komende jaren zal dat 
nog uitgebreid worden. Ik kijk ernaar uit 
om daar verder mee over na te denken!”

Gemeente-
raadslid 
Stefanie 
Van Looveren

Gemeenteraadslid 
Stijn de Koning
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“Werken met mensen”
“Dit eerste jaar als gemeente- en 
OCMW-raadslid was een inhoudelijke 
ontdekkingstocht naar de thema’s van 
beide raden, verschillende commissies 
en adviesraden. Wat mij opvalt, is dat 
de gemeente vooral algemene beleids-
thema’s behandelt en het OCMW meer 
rond bezorgdheden van mensen werkt. 
Thema’s waar ik dagdagelijks mee te 
maken krijg: kinderopvang, verkeers-
veiligheid in de schoolomgevingen 
en het welzijn van onze medemensen 
liggen mij nauw aan het hart. Iedereen 
zou ‘gewoon’ gelukkig moeten kunnen 
zijn. Verder wil ik meewerken aan de 
uitbouw van een beleid om de gevolgen 
van de vergrijzing de baas te kunnen 
blijven. En ik wil mensen die mij soms 
aanspreken met “Gij zit toch bij de 
gemeente hé …” ook verder te woord 
blijven staan.”

Nieuwmoer krijgt een dorpshuis.

Silke 
Lathouwers: 
schepen van 

Jeugd, 
Evenementen, 
e-government 

en Gelijke 
kansen

“Nieuwe speelpleintjes en 
hotspots”
“Het was een heel goed jaar waarin ik 
veel heb bijgeleerd. Je leert veel mensen 
kennen en dat geeft je een brede kijk. 
In het begin was het belangrijk om veel 
op te nemen van de diensten zodat 
je helemaal mee bent in het verhaal. 
Omdat iedereen weet dat je nieuw bent, 
staan ze ook klaar om te helpen. Ze 
geven veel informatie en dat was wel 
belangrijk om je helemaal in te werken. 
Het was een zeer interessant jaar en het 
heeft me nog meer zin gegeven in de 
volgende jaren. Aan winkelcentrum De 
Beek en het sportpark komt een nieuw 
speelpleintje, maar ook door bestaande 
speelterreintjes te vernieuwen, willen we 
kinderen stimuleren om buiten te spe-
len. Op ICT-vlak willen we de dienst-
verlening nog optimaliseren. Het e-loket 
wordt uitgebreid en er komen locaties 
met hotspots voor gratis internet.”

“Kinderopvang 
en kleuterboeren”
“Het was een druk, maar leerrijk jaar. 
In het begin was het als nieuweling wel 
even zoeken, maar nu zit ik er mid-
denin en bevalt het me zeker wel. Het 
is een fijn gevoel dat je ook steeds kan 
terugvallen op partijgenoten en mensen 
van de gemeentelijke diensten. Naast 
de verfraaiing van de toegang van de 
heide ligt er nog veel werk op de plank 
voor kinderopvang. We steunen zowel 
bestaande als nieuwe initiatieven om 
een breed aanbod te creëren van zowel 
voor- en naschoolse kinderopvang 
als dagopvang voor de kleinsten. Met 
enkele nabijheidsboerderijen nemen we 
deel aan het project ‘Kleuterboeren’ van 
Markante Kempen. Zo krijgen kleuters 
de kans om kennis te maken met het 
boerenleven.”

Sandra 
Hoppenbrouwers: 
schepen van 
Toerisme, 
Kinderopvang en 
Plattelandsbeleid

Gemeente- en 
OCMW-raadslid 

Maggy Beyers

Er komen fietspaden langs de Putsesteenweg.
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“In 2018 zullen er bijna 100 nieuwe so-
ciale huur- en koopwoningen gebouwd 
zijn. De verkavelingen Rozeneind achter 
het gemeentehuis en Vogelenzang in 
het Centrum bieden kleine kavels en 
bescheiden woningen aan. Ondertussen 
wordt gewerkt aan de inrichtingsplannen 
van de stationsomgeving in Kalmthout 
en de woonuitbreidingsgebieden in 
Achterbroek en Nieuwmoer. Die bieden 
ruimte voor nieuwe sociale en private 
verkavelingen. Daarbij wordt een bijko-
mend aanbod voorzien van ouderenwo-
ningen.”
“De plannen voor de bouw van een 
nieuw gemeentehuis en cultureel cen-
trum worden voorlopig opgeborgen. 
Daarvoor is nu geen financiële ruimte”, 
legt burgemeester Lukas Jacobs uit. “De 
gemeente zal de dienstverlening vanaf  
2015 mee aanbieden vanuit haar gebouw 

Kerkeneind 9, naast het gemeentehuis. 
Dat is nu in gebruik door de politiezone 
Grens. Die bereiden momenteel een 
fusie voor met de politiezone Voorkem-
pen (Brecht, Malle, Schilde, Zoersel), 
met een centraal gebouw in Brecht. Het 
gemeentehuis kan zo plaats bieden aan 
de lokale politiepost en enkele gemeen-
tediensten.

 Ook de dagelijkse werking en de 
personeelskosten worden strikt onder 
controle gehouden. Schepen Maarten 
De Bock: “We pasten enkele gemeen-
telijke retributies aan. Ons gemeentelijk 
zwembad werd recent verfraaid, dus 
blijft zeker open, maar mensen van 
buiten onze gemeente zullen iets meer 
betalen voor een zwembeurt.” 

100 nieuwe sociale woningen
Betaalbaar wonen blijft ook de volgende jaren een belangrijk 
aandachtspunt in het beleid van de gemeente. 

Het woonuitbreidingsgebied in Achterbroek ligt tussen 
Brasschaatsteenweg, Heiken en Karel Van Thillostraat. 

Schuld blijft dalen
De openbare schuld van Kalmthout daalde op tien jaar van 21,5 miljoen euro in 
2002 tot 7,5 miljoen euro in 2012. De financiële schuld per inwoner in Kalmthout 
is daarmee de helft van het Vlaamse gemiddelde. Niettegenstaande de zwaardere 
budgettaire vooruitzichten wordt deze inspanning ook de volgende jaren verder 
gezet. Er wordt opnieuw 1 miljoen euro bespaard op intresten op uitstaande 
leningen. Dat geld kan aangewend worden voor andere projecten. De dotaties van 
de gemeente aan het OCMW en de politiezone Grens blijven ook de volgende 
jaren stijgen. Kalmthout onderstreept daarmee het belang van een doorgedreven 
veiligheidsbeleid, geeft de nodige ruimte aan een efficiënt lokaal sociaal beleid en 
verzekert daarmee het zorgaanbod vanuit de OCMW-diensten.

Kerkeneind 9, naast het  
gemeentehuis.

Zwemmen duurder voor  
mensen van buiten Kalmthout.


