
Op bezoek in de ‘Wetstraat 16’

Minister en burgemeester openen 
        nieuwe thuis voor gehandicapten 

CD&V Kalmthout organiseerde een 
uitstap naar Brussel. Ze kregen er 
een rondleiding in het kabinet van de 
premier
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De groep bezocht er ook het Europese 
Parlement, waar Ivo Belet uitleg gaf over 
de de Europese actualiteit. Nadien was er 
de unieke gelegenheid om het kabinet van 
premier Yves Leterme te bezoeken, in de 
Wetstraat 16. Er volgde een rondgang naar 
de oude en de nieuwe zaal van de minis-
terraad en het kernkabinet. CD&V-raads-
lid Jan Oerlemans: “Ondertussen liepen 
we de woordvoerder van de premier tegen 
het lijf. Die heeft nog 4 jaar op Nieuw-
moer gewoond en haalde herinneringen 
boven van toen. Dat moest lukken!”. De 
groep bezocht ook de perszaal waar de 
ministers al hun beslissingen voor de TV-
camera’s toelichten. De premier zelf was 
ondertussen ook gearriveerd en maakte, 
tussen alle financiële crisissen door, graag 
tijd voor een foto met CD&V-Kalmthout 
op de statige trappen van de Wetstraat 16.Premier Yves Leterme samen met de groep van CD&V-Kalmthout.

Minister Steven Vanackere, de voorzitter van Sint-Jozef en burgemeester Lukas Jacobs knippen het 
lint door tijdens de officiële opening van ‘De Kade’.

In de Missiehuislei in Heide-Kalmthout 
is “De Kade” officieel ingehuldigd door 
Vlaams minister van Welzijn Steven 
Vanackere en Kalmthouts burgemeester 
Lukas Jacobs.
De Kade is een gloednieuwe thuis voor 
40 volwassenen met een motorische en 
mentale handicap. Twee jaar geleden werd 
de eerste steen gelegd. De Kade is een 
afdeling van DVC Sint-Jozef, die in de 
regio zorg bieden aan kinderen en volwas-
senen met een meervoudige handicap. De 
minister was vol lof over het initiatief. Hij 
genoot tijdens de opening mee van het op-
treden van de bewoners van De Kade. Op 
het voormalige terrein van ‘de paterkes’ 
in Heide is al langer Kon-Tiki actief. Daar 
wordt de verzorging van kinderen met een 
handicap georganiseerd.
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Opgelet: fietsdiefstallen
In Kalmthout werden dit jaar al 107 fietsen gestolen. In 2007 verdwenen er over het 
hele jaar 115 fietsen. Vaak gebeuren deze diefstallen aan de stations. Reden genoeg 
dus om hier meer aandacht aan te besteden.

Burgemeester Lukas Jacobs, ook voor-
zitter van de politiezone Grens: “Als 
gemeente investeerden we de voorbije 
jaren al fors in betere en veiliger fietsen-
stallingen. Maar ook de lokale politie 
verhoogt haar inspanningen.” Zo zal de 
aangifte van een gestolen fiets voort-
aan elektronisch kunnen via de website 
www.pzgrens.be. Bewoners krijgen ook 
een ‘fietspas’, waarop ze hun fiets kun-
nen beschrijven. “En we willen ook de 

fietswinkels betrekken in het markeren 
van de fiets. Zij kunnen kopers van een 
nieuwe fiets aanzetten om dat te doen.”, 
zegt Lukas. “De politie zal voorts alle 
fietsenstallingen controleren en nakijken 
op veiligheid. Ten slotte willen we ook 
meewerken aan www.gevondenfietsen.be 
waarop foto’s verschijnen van gestolen 
fietsen die worden teruggevonden”. Alle-
maal maatregelen die hopelijk het aantal 
fietsdiefstallen kunnen terugdringen.

Er werden dit jaar al 107 fietsen gestolen in 
Kalmthout.

Minister-president Kris 
Peeters op CD&V-
nieuwjaarsreceptie
2009 is in aantocht. Tijd dus om de vele 
nieuwjaarsrecepties te plannen. Noteer al-
vast vrijdag 23 januari 2009. Die avond is 
Vlaams minister-president Kris Peeters de 
hoofdgast op de gezamenlijke nieuwjaars-
receptie van CD&V Kalmthout en Essen.
Plaats van afspraak: Feestzaal “De 
Schuur” in Nieuwmoer-Kalmthout.

Dubbeldekstreinen op lijn 12
Jef Van den Bergh bepleitte verbeterde dienstregeling

Nieuwe sociale woningen
feestelijk ingehuldigd 

Vanaf deze maand gelden nieuwe maatregelen op de spoorlijn. Die kwamen er na pro-
test van de treinreizigers. 

De gewijzigde dienstregeling die de 
NMBS eind 2007 doorvoerde, leidde 
tot heel wat ongenoegen bij de reizigers 
van lijn 12.  Het gebrek aan capaciteit, 
de trage verbinding naar Brussel en de 
slechte aansluiting van de dienstrege-
ling op de school- en werkuren waren de 
meest gehoorde klachten. CD&V-Kamer-
lid Jef Van den Bergh: “Na herhaaldelijk 
aandringen ging de NMBS eindelijk ak-

koord om enkele belangrijke aanpassingen 
door te voeren. De huidige IR-verbinding 
Brussel/Zuid naar Essen werd beperkt tot 
Antwerpen, terwijl de IC-dubbeldekstrein 
uit Charleroi verlengd werd tot Essen.”
Dankzij deze ingreep heeft men drie 
vliegen in één klap geslagen. Jef: “Door 
het inleggen van de dubbeldekstrein wordt 
de capaciteit tussen Antwerpen en Essen 
aanzienlijk uitgebreid. Voortaan is men 
vanuit Kalmthout op één uur en acht mi-
nuten in Brussel-Centraal. De uurregeling 
is ook 10 minuten verschoven zodat de 
treinen opnieuw op maat van de school-
gaande jeugd en de werknemers rijden. 
De trein vertrekt voortaan om 20 minuten 
na het uur in Kalmthout zodat men meer 
dan een kwartier voor het uur aankomt in 
Antwerpen-Centraal.” Deze regeling is in 
voege sinds half december 2008.

Met deze dubbeldekstrein wordt de capaciteit op 
spoorlijn 12 fors uitgebreid.

Kalmthouts kamerlid Jef Van den Bergh

De 19 sociale koopwoningen in Heide zijn 
officieel ingehuldigd. Het was een gezel-
lig samenzijn van de nieuwe bewoners, de 
gemeente en de huisvestingsmaatschappij.
We herkennen aan de feesttent: de burge-
meester, raadslid Jan Oerlemans, sche-
penen René Francken, Gust Van Loon en 
Maarten De Bock.
Ook Brasschaats burgemeester Dirk De 
Kort kwam een kijkje nemen!
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CD&V-vrouwen delen witte lintjes uit
De CD&V-vrouwen deelden op 21 november aan het station van Kalmthout witte 
lintjes uit. Met deze actie vestigde Vrouw & Maatschappij de aandacht op de pro-
blematiek van het intrafamiliale geweld.

Deze keer werd in het bijzonder de focus 
gelegd op de invloed van huiselijk geweld 
op kinderen. Vrouw & Maatschappij wil een 
betere erkenning van de positie van kinderen 
die blootgesteld werden aan huiselijk geweld 
en vragen een aangepaste hulpverlening.
In België zijn naar schatting elk jaar tussen 

26.000 en 170.000 kinderen getuige van 
geweld tegen de ouders. 1 op 5 van de Bel-
gische vrouwen is slachtoffer van partnerge-
weld. Ook de lokale politiezone Grens maakt 
van intrafamiliaal geweld een prioriteit. 
Binnen het Zonale Veiligheidsplan werden 
hierover afspraken gemaakt met het parket.

De CD&V-vrouwen deelden lintjes uit, met o.a. gemeenteraadsleden Lea Van Looveren en Wies Peeters

Milieuschepen Maarten de Bock en raadsleden Sigrid Van Heybeeck
en Jan Freuters zetten zich thuis in voor minder energieverbruik.

Wapenstilstand 
herdacht
Ook in Kalmthout werd op 11 novem-
ber de 90ste verjaardag van het einde 
van de eerste wereldoorlog herdacht. De 
burgemeester legde een krans aan het 
monument van de gesneuvelden naast de 
kerk in het Centrum. De muzikanten van 
harmonie “Bos en Hei” zorgden voor de 
mooie muzikale omkadering tijdens deze 
herdenking.

Burgemeester Lukas Jacobs legt een bloemen-
krans aan het monument van de gesneuvelden.

Begroting 2009: 
gemeente investeert 
9 miljoen euro

Zo zijn er middelen voorzien voor de 
uitbreiding van het ‘harmonielokaal’ in de 
Schooldreef, voor de opmaak van het ont-
werp van de nieuwe brandweerkazerne, de 
heraanleg van de Heikantstraat en voor een 
nieuw stuk fietspad langs de Achterbroek-
steenweg en de Brasschaatsteenweg. Verder 
zal in 2009 een nieuwe veegmachine voor 
propere straten worden aangekocht, wordt de 
Dienst voor Toerisme uitgebreid en krijgt het 
‘Park van de Gitok’ een opknapbeurt. Voorts 
worden de kleedkamers van het zwembad 
vernieuwd, worden het kunstgrasveld en de 
sanitaire blok op de Zwarte Hond vernieuwd 
en op het dak van het gemeentehuis worden 
zonnepanelen gelegd. Tot slot wordt grond 
aangekocht voor de bouw van 66 sociale wo-
ningen achter de Zonnedauw in het Centrum.

Het schepencollege legt opnieuw een 
sluitende begroting voor aan de gemeen-
teraad. De investeringen voor 2009, 
samen voor meer dan 9 miljoen euro, zijn 
verspreid over uiteenlopende projecten.
De gemeente kon rekenen op 1,5 miljoen 
euro. 

Wijk bespaart 25% energie
Enkele Kalmthoutse gezinnen zijn er 
samen in geslaagd om fors te besparen 
op hun energiegebruik thuis. Ze gingen 
de uitdaging aan in het kader van de zgn. 
Klimaatwijken. Ze deden dat met enkele 
eenvoudige maatregelen en noteerden 
regelmatig de meterstanden van de elek-
triciteit en het aardgas. De maatregelen 
liepen uiteen: gebruik van spaarlampen, 
koken met een deksel op de potten, tijdig 
de verlichting doven en de verwarming 
iets lager zetten. Samen behaalden de 20 

gezinnen een gemiddelde daling van 16 % 
en één wijk haalde een megascore door op 
een half jaar tijd 25 % minder energie te 
verbruiken dan het jaar ervoor. Goed voor 
het milieu dus en ook voor de portemon-
nee. Ondertussen startte een nieuwe ploeg 
met de Klimaatwijken. Schepen van 
Leefmilieu Maarten De Bock sloot zich 
alvast aan. Ook CD&V-gemeenteraadsle-
den Sigrid Van Heybeeck en Jan Fraeters 
doen hun best om thuis minder energie te 
verspillen.
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Een jongereninformatiepunt (JIP) naast jeugdhuis Govio
Er zijn concrete plannen om een aanbod 
rond ‘opvoedingsondersteuning’ op te 
starten in de gemeenten Kalmthout, Es-
sen en Wuustwezel. 

Dirk Van Peel, voorzitter van het 
OCMW, licht toe: “Het is een samen-
werkingsinitiatief tussen de drie ge-
meenten en OCMW’s, met steun van 
het Centrum Algemeen Welzijnswerk 
de Terp uit Antwerpen. Onze regio 
is nog te veel een blinde vlek inzake 
jeugdhulpverlening en opvoedingsvra-
gen. Het bestaande aanbod is vooral in 
Antwerpen en die drempel is te hoog. In 

Kalmthout komt een JIP, een jongeren-
informatiepunt, naast jeugdhuis Govio. 
Het OCMW, de CLB’s van de scholen, 
de Kalmthoutse jeugddienst en andere 
actoren worden betrokken bij de wer-
king van dit JIP. Wuustwezel zal starten 
met een initiatief van opvoedingsonder-
steuning, speciaal gericht op de ouders. 
We merken in onze regio een toene-
mende vraag en behoefte van jongeren 
en ouders aan ondersteuning. Met dit 
initiatief komt die hulp dichter bij huis. 
De werking ervan wordt ondersteund 
met Europese middelen, samen met geld 
van de drie betrokken gemeenten.”

OCMW-voorzitter Dirk Van Peel

Gratis vernieuwing rijbewijs
De burgemeester ontving enkele maanden geleden een mail van een Kalmthoute-
naar die vanwege z’n suikerziekte vaak z’n rijbewijs moet vernieuwen. Dat kost 
telkens geld en dat is een discriminatie. Gezonde mensen moeten hun rijbewijs 
immers niet vernieuwen.

Lukas Jacobs: “ Mensen met een fysieke 
of geestelijke beperking beschikken over 
een rijbewijs met een beperkte geldig-
heidsduur. Dat geldt dan maar 2 of 3 jaar, 
zo ook voor mensen met suikerziekte. 
Volgens de bestaande wetgeving moeten 
die bij elke hernieuwing van hun rijbewijs 
€ 11 betalen. Voor de meeste mensen on-
der ons geldt een rijbewijs onbeperkt.” De 
burgemeester legde een reglement voor 
aan de gemeenteraad. Dat werd unaniem 
goedgekeurd . “Het reglement regelt dat 
de gemeente die 11 € voortaan zelf betaalt 
bij de vernieuwing van het rijbewijs bij 
het verstrijken van de geldigheidsduur”, 
zegt de burgemeester.

CD&V- gemeenteraadslid Jef Van den 
Bergh legde in Brussel het probleem voor 
aan staatssecretaris van Mobiliteit Etienne 
Schouppe en bekwam dat deze taks op 
federaal niveau zal worden afgeschaft. 
Probleem opgelost, weg discriminatie dus. 
Vandaag al in Kalmthout, straks in heel 
het land.

De vernieuwing van een rijbewijs om medische 
reden is voortaan gratis in Kalmthout.

Meewerken met CD&V in Kalmthout?

Zalig kerstfeest
& gelukkig Nieuwjaar

CD&V doet haar uiterste best om het le-
ven in Kalmthout zo aangenaam mogelijk 
te maken. Mandatarissen en bestuursleden 
zetten zich daar dagelijks voor in. Heb je 
zin om mee te werken of wil je lid wor-
den? Dan kan je steeds terecht bij Martine 
van Hooydonk via tel. 03/666.29.09 of per 
mail via info@kalmthout.cdenv.be.

  Als lid bereikt je tien keer per jaar het 
ledenblad ‘Ampersand’. Je hebt ook de 
mogelijkheid om je in te schrijven op de 
wekelijkse elektronische nieuwsbrief. Elk 
nieuw lid krijgt een exclusieve uitnodi-
ging voor de jaarlijkse Nieuwe-Ledendag. 

Nieuwe parking 
aan sporthal 
Achterbroek
Na de vernieuwde parking en het voor-
plein aan de kerk van Achterbroek, 
zijn nog twee plaatsen in die omgeving 
opgefrist. De toegangsweg tot het kerkhof 
in Achterbroek werd mooi aangelegd en 
recent breidde de parking van de sportzaal 
daar uit. De toegangsweg schoof wat op 
zodat er links en recht plaats kwam voor 
gloednieuwe en meer parkeerplaatsen. 
De sporthal van Achterbroek wordt vaak 
gebruikt voor sportactiviteiten en zo 
ontstond de nood om de parking uit te 
breiden. Mooi werk van het gemeenteper-
soneel.

Meer 
lokaal nieuws...

www.kalmthout.cdenv.be
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