
Binnenkort trekken we weer naar de 
stembus. CD&V schuift 2 Kalmthoutse 
kandidaten naar voor. Jef Van den Bergh 
(41) kreeg als parlementslid goede rap-
porten in De Standaard en De Morgen. 
Gemotiveerd gaat hij voor een nieuwe 
termijn in de Kamer vanop de 3e plaats. 
Ook burgemeester Lukas Jacobs (45) zet 
zijn schouders onder de campagne, als 
lijstduwer van de eerste kolom voor het 

Vlaams Parlement (plaats 17).
Lukas Jacobs is een bekend gezicht 

in Kalmthout. Als voltijds burgemeester 
kom je hem overal tegen. “Een sterker 
Vlaanderen begint lokaal”, zo zegt hij. 
“Door dag in, dag uit tussen de mensen 
te werken, voel je goed aan wat er leeft. 
Daarmee ken ik de uitdagingen voor 
Vlaanderen en voor ons land.” 

Jef Van den Bergh vormt al 10 jaar 
onze Kalmthoutse link met Brussel. We 
kennen hem als CD&V-verkeersspecia-
list, bekend van initiatieven als het alco-
holslot en zijn strijd tegen de Fyra.  “Mijn 
DRIVE voor verkeer blijf ik behouden”, 
verzekert Jef. “Ik wil verder inzetten op 
Duurzame, Respectvolle, Intelligente, 
Veilige en Evenwichtige mobiliteit.”
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“Na de heidebrand in 2011 vroeg ik extra 
steun voor de aankoop van geschikt brand-
weermateriaal om bos- en heidebranden 
in de noord-Antwerpse regio te kunnen be-
strijden”, legt Lukas Jacobs uit. 

“De laatste heidebrand toonde aan dat de 
brandweerkorpsen niet over voldoende 
gespecialiseerde bosbrandweerwagens 
beschikten om het vuur  optimaal te be-
strijden Daarom zijn we tevreden dat de 
federale overheid de aankoop van een 
bosbrandweerwagen- een investering van 
350.000 euro - voor 75% financierde.  Ook 
de Vlaamse overheid leverde forse inspan-
ningen. CD&V-minister Schauvliege stelde 

2,8 miljoen euro ter beschikking voor het 
herstel van de heide. Het natuurgebied 
werd daarmee ook beter preventief inge-
richt tegen natuurbranden. Als gemeente 
kochten we nog een extra jeep voor 52.000 
euro. Gelet op de vele bos- en heidegebie-
den in het noorden van Antwerpen leveren 
de omliggende gemeentebesturen veel in-

spanningen om specifiek brandweermate-
riaal te kopen. Branden waarbij honderden 
hectaren natuurgebied in vlammen op-
gaan, overstijgen ruim het lokale niveau en 
dus ook de capaciteit van de lokale brand-
weerkorpsen. Daardoor is een blijvende 
ondersteuning door de hogere overheid 
noodzakelijk.” 

Beter gewapend 
tegen heidebrand

“Binnen de totale renovatie van de stati-
onsbuurt in Heide vormde de heraanleg 
van de stationsparking een belangrijke 
schakel”, vertelt schepen van mobiliteit 
Jef Van den Bergh. “Dankzij een goede 
verstandhouding tussen de gemeente en 
de NMBS biedt de verfraaide parking nu 
plaats aan 180 wagens, terwijl er vroeger 
maximum 100 parkeerplaatsen waren. De 

gemeente zorgde voor het ontwerp en de 
uitvoering, de NMBS financierde een groot 
deel.”

“Langs de vernieuwde parking, in de Kalm-
thoutlaan, werd een nieuw dubbelrich-
tingsfietspad aangelegd. Dit maakt deel 
uit van de fiets-o-strade, de belangrijke 
fietsverbinding langs spoorlijn 12 tussen 

Essen en Antwerpen. Dit project is een 
initiatief van de provincie. Later volgt nog 
de laatste ontbrekende schakel tussen de 
Kalmthoutlaan en de spoorwegovergang in 
de Kijkuitstraat. Vanaf dan kunnen fietsers 
Kalmthout op een vlotte en veilige manier 
doorkruisen van Noord naar Zuid of an-
dersom”, geeft Jef Van den Bergh nog mee. 

Ruime stationsparking  
en veilig fietspad
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De schoolgebouwen van Gitok eerste graad 
in Heide zijn versleten. Daarom sprong de 
gemeente enkele jaren geleden mee op de 
kar van een PPS-project (publiek-private 
samenwerking) voor de bouw van nieuwe 
scholen in Vlaanderen. 

“Onder de noemer ‘Scholen voor Morgen’ 

bouwt de privésector de school”, zegt on-
derwijsschepen Jef Van den Bergh. “Gedu-
rende 30 jaar blijven zij eigenaar en stellen 
de gebouwen in ruil voor een vergoeding 
ter beschikking van de gemeente, als in-
richtende macht van Gitok. 70 % van die 
vergoeding betaalt de Vlaamse overheid, 
30% blijft ten laste van de gemeente.  De 

gemeente financiert de buitenaanleg. De 
nieuwe school wordt in 2016 in gebruik 
genomen. Het worden moderne, compacte 
en energiezuinige gebouwen, met respect 
voor de groene ruimte. In de plannen is ook 
een sporthal voorzien, te vergelijken met 
de sportzaal in Achterbroek.”

Nieuwe school voor 
Gitok met sportzaal

De gemeente en het OCMW realiseerden met de hulp van de 
Vlaamse overheid het project ‘Geniettuinen’. “Woon- en zorgcen-
trum Sint-Vincentius stelde een terrein van 2800 m² kosteloos ter 
beschikking van de gemeente”, licht burgemeester Lukas Jacobs 
toe. “De gemeentelijke groendienst richtte het domein, tussen het 
park achter het rusthuis en het lokaal van de schuttersgilde, in met 
verschillende volkstuintjes en staat ook in voor het onderhoud van 
de gemeenschappelijke delen. De verschillende ‘eigenaars’ van 
de volkstuintjes engageren zich om tijdens het tuinieren steeds 
een bewoner van het rusthuis ‘bij de hand te nemen’. Zo geven 
ze een aanzet om een levendige en gezonde ontmoetingsplaats 
te creëren voor jong en oud en stimuleren we het contact tussen 
de bewoners en mensen van alle leeftijden buiten het rusthuis.” 
Minister-president Kris Peeters schonk de gemeente Kalmthout 
voor dit project rond volkstuintjes 15.000 euro. 

Jong en oud 
genieten in  
volkstuintjes

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER KALMTHOUT

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst 

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een 
sterke toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Ook de Vlaamse overheid leverde forse 
inspanningen. CD&V-minister Schauvliege 
stelde 2,8 miljoen euro ter beschikking voor 
het herstel van de heide.

Minister-president Kris Peeters schonk de 
gemeente Kalmthout voor dit project rond 
volkstuintjes 15.000 euro. 

70 % van die vergoeding betaalt de 
Vlaamse overheid, 30% blijft ten laste van 
de gemeente.  De gemeente financiert de 
buitenaanleg.
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