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V.l.n.r. Lukas Jacobs, Gaston Stevens, Laurent Goossens, Gust Van Loon, Maarten De Bock

De eerste spadesteek van Sportpark Heikant in de Heikantstraat was een historisch moment omdat 
al bijna veertig jaar de vraag bestond naar een centraal gelegen sportaccommodatie in Kalmthout. 
Burgemeester Lukas Jacobs en Maarten De Bock, schepen van Sport, kregen voor de eerste spa-
desteek hulp van Gaston Stevens, Laurent Goossens en Gust Van Loon. Zij waren voorheen CD&V-
schepen van Sport en speelden hun rol in de komst van het sportpark. Ze zijn fier dat hun inspan-
ningen nu zichtbaar resultaat opleveren. In 2016 kan er gesport worden. 
Lees verder op pagina 4

Oud-schepenen geven mee eerste 
spadesteek Sportpark Heikant

JONGCD&V koos met Didier Van Aert (25) uit Achterbroek een nieuwe voorzitter. 
“Ik ben gevraagd om de kar van de CD&V-jongeren in Kalmthout te trekken. Die uitda-
ging ga ik met veel plezier aan”, zegt Didier Van Aert die ook zetelt als gemeenteraadslid. 
Hij is bekend van KLJ-Achterbroek en voetbalt bij de reserven van Achterbroek VV. 
“JONGCD&V Kalmthout is een enthousiaste bende waarmee we vijf  à zes activiteiten 
per jaar organiseren. Iedereen jonger dan 35 mag onze groep versterken. Als jongeren 
volgen we de lokale politiek en doen we activiteiten rond actuele thema’s. Bijvoorbeeld 
een info-avond rond gehoorschade of  wonen. Ook hier zijn nieuwe ideeën welkom.”

Didier Van Aert nieuwe voorzitter JONGCD&V



In 2016 rolt 
eerste bal  
in Sportpark 
Heikant
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In de Heikantstraat startte de aanleg van 
Sportpark Heikant. “Oud-schepenen en 
mensen uit de sportraad vertelden me 
dat ik de vierde burgemeester ben die de 
vraag kreeg om sportterreinen te ontwik-
kelen in het centrum van Kalmthout”, 
zegt burgemeester Lukas Jacobs (CD&V). 
“We zijn heel blij dat we na vele jaren ef-
fectief  kunnen starten.” De eerste fase, de 
grondwerken, moet afgerond zijn tegen 
de zomer van 2014. “Hiervoor voor-
zien we 1,6 miljoen euro, maar in totaal 
investeren we hier vijf  miljoen euro”, vult 
Maarten De Bock, schepen van Sport 
aan.“De verkoop van vrijgekomen bouw-
gronden aan het station van Kalmthout 
en huurgelden van gebouwen en terreinen 
zorgen ook voor inkomsten.” 

Sportpark Heikant wordt de nieuwe 
thuisbasis van voetbalclub KSK, atletiek-
club ACK, turnkring Gymka die er zelf  
een turnhal bouwen en de Kalmthoutse 
petanquespelers. Het sportpark krijgt vier 
voetbalvelden, waarvan één in kunstgras. 
Er komt een atletiekpiste met een ruim 
binnenveld en een Finse looppiste rond 
het sportpark. Verder tien petanquebanen, 
waarvan vier binnen en naast de twee 
beachvolleybalvelden liggen twee speelter-
reintjes. Alles zal in 2016 klaar zijn.

Niet één maar drie 
hondenspeelweides

Gemeente opent E-loket

‘De Vragende Partij’, 
een peiling van de VRT 
in de aanloop naar de 
gemeenteraadsverkie-
zingen in 2012, plaatste 
een hondenweide in 
Kalmthout bovenaan 
het verlanglijstje. Eén 
jaar later hebben de 
honden en hun baasjes 
uitzicht op niet één, 
maar drie hondenspeel-
weides. 

CD&V-bestuurslid Guy Uten trok mee 
de kar. “Aan de Warandalei werd het 
terrein van de korfbalclub, circa 5000 
m², omgetoverd tot hondenspeelzone. 
Het OCMW zal op hun grond later 
woningen bouwen, maar de eerste jaren 
kunnen de honden zich hier uitleven”, 
legt burgemeester Lukas Jacobs uit. 

In het centrum van Kalmthout werd 
nog een hondenweide ingericht. “In de 
Bareelstraat waar ooit de hondenclub 

zat, kan iedereen hun trouwe viervoe-
ters uitlaten op een kleiner terrein van 
zo’n 500 m². Een derde hondenspeel-
weide komt aan de hoofdingang van de 
Kalmthoutse heide. Het Agentschap 
Natuur en Bos zal volgend voorjaar het 
bos naast de parking deels inrichten 
als ‘hondenspeelbos’. In het reservaat 
moeten honden aan de leiband. Straks 
kunnen ze na een wandeling vrij ravot-
ten in een afgebakende zone”, besluit 
Lukas Jacobs.

Raak je tijdens de openingsuren niet in het gemeentehuis of 
vrees je lange wachtrijen? Dan kan je vanaf nu het E-loket ge-
bruiken om bepaalde documenten bij de dienst burgerzaken 
op te vragen. 

“Op de gemeentelijke website kan je 
documenten aanduiden. Bijvoorbeeld 
een uittreksel uit het bevolkingsregis-
ter of  een getuigschrift van woonst”, 
legt Silke Lathouwers, CD&V-schepen 
voor E-Government uit. “De dienst 
burgerzaken maakt het document klaar 
en plaatst het op een digitaal platform. 

De aanvrager kan het daarna digitaal 
versturen of  afprinten en opsturen per 
post. Een unieke code op het docu-
ment geeft de echtheid weer. Als het 
E-loket goed werkt, gaan we het zeker 
uitbreiden naar andere diensten”, geeft 
Silke Lathouwers mee.

Digidak
Gratis computerles
Ook de komende jaren blijft in Kalm-
thout het project Digidak bestaan. In 
dienstencentrum De Groten Uitleg, de 
bibliotheek of  de jeugdbib in Nieuwmoer 
kunnen mensen die niet vertrouwd zijn 
met computer en/of  internet gratis en 
onder begeleiding initiaties volgen. 

V.l.n.r. CD&V-bestuurslid Guy Uten, gemeenteraadslid 
Stijn de Koning en Tinneke van Bedaf vergezelden hun 

hond naar de opening van de hondenweide.
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Politiezone Grens 
voert strijd tegen 
drugs op

Sommige 
doodlopende 
straten lopen 
toch door

Gezonde Gemeente

Het politiecollege, geleid door burge-
meester Lukas Jacobs, laat de politiezone 
Grens (Kalmthout, Essen, Wuustwe-
zel) meer middelen inzetten in de strijd 
tegen drugs. 

“Binnen de recherche zullen twee 
agenten bijna uitsluitend met drugs en 
bijhorende overlast bezig zijn”, vertelt 
Lukas Jacobs. “Het gaat om een proef-
project dat verlengd kan worden. De 
recherchedienst speurt intensief  naar 
drugs bij dealers en gebruikers. De 
politie wil ook haar ‘vertrouwensfunctie’ 
uitbouwen zodat iemand die overlast 
wil melden, sneller de stap zet om dat te 
doen. Binnen het project ‘drugs’ wordt 
repressief  gewerkt met veel controles, 
maar verstrekt de politie ook informatie 
over schadelijke gevolgen van drug-
gebruik, zowel voor verslaafden als hun 
omgeving.”

Kalmthout telt heel wat straten die voor 
auto’s doodlopen, maar waar fietsers en 
voetgangers wel kunnen passeren. “Op 
37 plaatsen, verdeeld over vijf  Kalmt-
houtse wijken, plaatsten we het nieuwe 
verkeersbord. Dat maakt voor iedereen 
duidelijk wie wel en niet kan passeren”, 
vertelt Jef  Van den Bergh, schepen 
van Mobiliteit. 

Ook Kalmthout tekende het charter van Ge-
zonde Gemeente. “Door die ondertekening 
engageert het gemeentebestuur zich om, samen 
met het Lokaal Gezondheidsoverleg (LOGO), 
in haar beleid voldoende aandacht te geven aan 
gezondheid”, licht Dirk Van Peel, Kalmthouts 
OCMW-voorzitter én voorzitter van LOGO 
Antwerpen toe. “LOGO helpt de gemeente in 
het ontwikkelen van een langetermijnvisie en 
steunt initiatieven zoals de screening naar borst-
kanker of  de werking rond valpreventie.”

Goed nieuws  
uit het OCMW

Oude brand-
weerkazerne 
omgebouwd 
tot tweede-
handswinkel
Samen met de Gezinsbond heeft het 
OCMW een deel van de oude brand-
weerkazerne omgebouwd tot ’t Win-
keltje. “Een tweedehandswinkel waar 
gezinnen die het financieel moeilijk 
hebben met kleding en benodigdheden 
voor kinderen zoals buggy’s of  verzor-
gingsmaterialen, maar geen speelgoed, 
kunnen kopen”, legt Dirk Van Peel, 
OCMW-voorzitter uit. “We waren aan-
genaam verrast dat er massaal gerea-
geerd werd op onze oproep om spullen 
te brengen.”

OCMW-raadsleden van CD&V v.l.n.r. Maggy Beyers, Ludwig Haes, Wies Peeters, 
Jorgo Van Ginneken, Leen Suykerbuyk, Jan Fraeters, Inge Goovaerts en Dirk Van Peel. 

Onder meer aan de Bezemheidelaan 
verscheen het nieuwe verkeersbord.
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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)
www.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

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

WAT MAAKT U 
GOED GEZIND IN 

ONZE GEMEENTE?

#goedgezind

Diesterweg blijft open voor 
Kalmthoutse kinderen

Inwoners Nieuwmoer krijgen voorrang 
bij nieuwe verkaveling

De toekomst van domein Diesterweg 
aan de Acacialaan in Heide oogde even 
onzeker. De stad Antwerpen doekte 
er de bosklassen voor het Stedelijk 
Onderwijs op. Daarmee dreigde ook de 
Speelpleinwerking haar vaste stek in de 
zomervakantie te verliezen.

“Na overleg met de stad ziet het ernaar 
uit dat de Kalmthoutse kinderen de 
buitenterreinen van Diesterweg kunnen 
blijven gebruiken”, zegt jeugdschepen 

Silke Lathouwers. “Samen met onze 
burgemeester en Antwerps onderwijs-
schepen Marinower zullen we een ‘sleu-
telovereenkomst’ opstellen waarbij de 
gemeente de terreinen mag beheren.” 
Dat is goed nieuws voor de honderden 
kinderen die komen spelen in de grote 
vakantie. Ook het behoud van het 
jaarlijkse kinderfestival is gegarandeerd. 
Bovendien hopen we dat de scouts van 
Heide er gebruik van kan maken. Hun 
terreinen liggen naast Diesterweg en 

extra speelruimte is welkom”. 

De gemeente hoopt in het voorjaar van 
2014 de overeenkomst af  te ronden, 
zodat alle initiatieven volgende zo-
mer opnieuw kunnen doorgaan. De 
Kalmthoutse gemeenteraad steunt het 
voorstel om de provinciale vzw Kem-
pens Landschap samen met de stad 
Antwerpen een nieuwe bestemming 
te laten zoeken voor de gebouwen 
van Diesterweg.

In het dorp van Nieuwmoer gingen 
de werken van start van verkaveling 
‘Dorpszicht’. Het gaat om 19 bouw-
kavels voor vrijstaande of  gekoppelde 
eengezinswoningen. De verkavelaar, de 
familie Gommers, sloot een overeen-

komst met de gemeente over de toewij-
zing van de gronden. Die bepaalt dat 
gronden eerst worden aangeboden aan 
inwoners van Nieuwmoer of  kandidaat-
kopers die betrokken zijn bij de leefge-
meenschap in Nieuwmoer.

Het schepencollege kende tot nu al 
zes bouwkavels toe aan jongeren uit 
Nieuwmoer. De gemeente komt niet 
tussen in de prijs, die bepaalt de verka-
velaar. “Via deze toewijzingsregeling 
zorgen we ervoor dat bewoners van 
onze wijk de kans krijgen om als eerste 

tot aankoop over te gaan”, zeggen sche-
pen René Francken en gemeenteraads-
lid Jan Oerlemans. “Kopers mogen ook 
geen andere grond of  woning bezitten 
en er kan slechts één perceel geko cht 
worden.’’

Deze regeling geldt zes jaar. We zijn blij 
dat de verkavelaar meewerkte aan de 
regeling. Daarmee hopen we dat jonge 
gezinnen uit ons dorp hier makkelijker 
bouwgrond vinden”, aldus de Nieuw-
moerse CD&V’ers.

Grondplan van de verkaveling  
Dorpszicht in Nieuwmoer.


