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kalmthout
Nieuwe plannen met pleinen aan ‘De Beek’
Ontwerpen klaar voor herinrichting omgeving winkelcentrum
Op een inspraakavond voor de omwonenden van het winkelcentrum De Beek 
werden eind februari de plannen toegelicht om de omgeving in een nieuwe kleedje 
te steken. Eerder werd ook overlegd met een delegatie van de winkeliers van het 
winkelcentrum zelf.

Burgemeester Lukas Jacobs : “De ontwer-
pen kunnen rekenen op veel bijval. Zowel 
de winkeliers, die meer en betere parking 
krijgen, als de omwonenden, die mogen 
rekenen op een aantrekkelijker omgeving, 
reageerden positief”.  De ontwerpen zul-
len dit jaar verder uitgewerkt worden tot 
uitvoerbare plannen en in 2010 en 2011 
gerealiseerd worden.

Drie pleinen
Het doel van de plannen is om de drie 
pleinen rond het winkelcentrum een 
duidelijker identiteit te geven. Na de 
herinrichting moeten zo drie herken-
bare en verschillende pleinen ontstaan : 
een marktplein, een winkelplein en een 
speelplein. Ieder plein krijgt zo zijn eigen 
karakter en functie, waardoor het gebruik 
en de beleving zeer divers zullen zijn. 

Lukas Jacobs : “Rond het marktplein 
komt een dubbele bomenrij. Zo ontstaat 
met de jaren een mooie pleinwand.  Het 
plein laat verder alle evenementen toe 
welke vandaag de dag er ook plaats 
vinden, zoals de wekelijkse markt, de Bo-
gerfeesten en de kermissen.” De Pastoor 
Weytslaan wordt in aansluiting. Dat is niet 
alleen veiliger, het winkelcentrum wordt 

zo in de toekomst beter zichtbaar vanuit 
de Stationstraat. Het parkeren wordt er 
efficiënter ingericht en uitgebreid. “Het 
groene pleintje naast het winkelcentrum 
blijft een groene oase, maar dan uitgerust 
met enkele wandelpaden, nieuwe speel-
toestellen en zitbanken”, zegt de burge-
meester.

Een zicht op het vernieuwde winkelplein aan De Beek

De Kalmthoutenaar in cijfers
Vrouwen ruim in de meerderheid
Op 1 januari 2009 telde Kalmthout exact 17.574 inwoners. De mannen zijn met 
8.632 en de vrouwen zijn in de meerderheid met 8.942.

Dit zijn de bevolkingscijfers per wijk : Centrum is de grootste wijk met 4.897 inwo-
ners, dan volgt Heide met 4.408 en Dorp met 3.971 bewoners. Achterbroek (2.190) en 
Nieuwmoer (2.050) zijn qua bevolking quasi even groot. De wijk Hoek sluit het lijstje 
af met 58 ‘Hoekenaren’.
De jongeren (-25 jaar) zijn met z’n 5.250 en de senioren (60+) zijn met 4.206. Er leven 
in onze gemeente 62 verschillende nationaliteiten. De Nederlanders zijn met 1.595, 
dat is een daling van 2% t.o.v. vorig jaar. De Duitsers (54) en de Britten (46) staat op 
2de en de 3de plaats. 897 mensen kwamen hier wonen in 2008, 883 verlieten onze 
gemeente.
Er werden vorig jaar 171 nieuwe Kalmthoutenaren geboren en er waren 166 overlij-
dens. 
Het aantal huwelijken steeg opnieuw tot 71, dat zijn er 20 meer dan het jaar ervoor.

De burgemeester op bezoek bij de senioren. De 
60-plussers zijn met 4.206 in Kalmthout
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Denk je mee na over morgen ?
“JONG CD&V laat stem van jongeren horen”

Ik ben Maggy en ik ben trots dat ik in 
Kalmthout kan wonen. Ik vind dat we al 
de mogelijkheden moeten benutten om 
jonge mensen straks ook in onze ge-
meente te laten wonen. Misschien ben jij 
ook iemand die mee wil werken aan de 
toekomst van Kalmthout. Wil je wel eens 
weten wie het beleid binnen Kalmthout 
mee bepaald ? Denk je graag mee na over 
morgen ?
Dan nodigt JONGCD&V je graag uit op 
dinsdag 31 maart 2009 op een kennisma-
king en gezellig samenzijn. We komen om 
20u samen in taverne de Zwarte Hond. 
Onze burgemeester Lukas Jacobs zal 
starten met een korte presentatie over  3 
concrete dossiers : Wonen in Kalmthout, 
het Sportpark en het Jeugdbeleidsplan. 
Daarna zal CD&V Kamerlid Jef Van den 
Bergh toelichting geven over zijn aan-

dachtspunten binnen het parlement. Tot 
slot zal ikzelf proberen jou te overtuigen 
waarom het zo belangrijk is om de stem 
van de jongeren te laten horen. En nadien 
is het tijd voor een aangename babbel en 
een een hapje. 
Ben je nieuwsgierig of wil je ook langs-
komen  deze avond? Stuur een mailtje 
naar maggy.beyers@skynet.be.

Kerkomgeving Nieuwmoer
krijgt forse opknapbeurt

Brede trap geeft toegang tot kerk

De directe omgeving rond de kerk van Nieuwmoer wordt in een nieuw kleedje 
gestoken. Schepen René Francken vertelt : “De kerk zelf is sinds enkele jaren van 
binnen en van buiten helemaal opgeknapt. Maar nu gaan we werk maken van de 
‘verpakking’ er rond.

Het kerkgebouw wordt als het ware op 
een plateau geplaatst. Rondom komt een 
mooi arduinen muurtje . De toegang voor 
de kerk wordt vergroot en met een brede 
trap fraai heraangelegd. Zo ontstaan meer 
plaats voor een babbel na de mis. De plek 
wordt vlot toegankelijk, ook voor rolstoel-
gebruikers” 

Enkel richting 
De weg rond de kerk wordt in asfalt 
heraangelegd, de kasseien verdwijnen. 

“Er ontstaan een vlotte lus, rond de kerk, 
in een enkel richting. Het verkeer vanuit 
Nieuwmoer-Dorp naar de Prelaat Dec-
kersstraat moet even rond de kerk. Behal-
ve de fietsers, die moeten niet rond”, zo 
legt René uit. “De lus biedt ook plaats aan 
een vlotte doorgang voor de bussen die 
er passeren”. Achter de kerk komt zo een 
groen pleintje dat in een punt afloopt naar 
de Jos Tilborghsstraat toe en van daaruit 
een vlotte en veilige weg garandeert. Ook 
de parking rechts van de kerk wordt aan-

gepakt. “Er komen meer parkeerplaatsen, 
het geheel wordt netjes afgewerkt met 
enkele mooie bomen. Zo wordt het zicht 
op de kerststal tijdens het eindejaar nog 
fraaier”, zo besluit René Francken.

Schepen René Francken met de plannen in de 
hand.

De verbeterde toegang naar de kerk. De nieuwe inrichting achter de kerk vanuit de Jos Tilborghsstraat.
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Aandenken Sint-Jacobskapel
aan vernieuwd dorpspleintje

Op 25 juli 2009 wordt een aandenken aan de voormalige Sint-Jacobskapel inge-
huldigd aan de zogenaamde ‘Kapelberg’. Het project werd uitgewerkt door de 
Kalmtoutse cultuurraad. Het driehoekig pleintje is gelegen in het Dorp, langs de 
Dorpstraat ter hoogte van de Molenstraat.

Het was lang geleden een Frankisch plein-
tje van waaruit Kalmthout historisch is 
uitgegroeid.
Daar stond al in 1513 een kapel. In de 
jaren ’60 werd de kapel steen voor steen 
afgebroken, met het oog op een zorgvul-
dige heropbouw. Maar dat kwam er nooit 
van. Met dit project wordt het pleintje 
aantrekkelijker heraangelegd en wordt de 

link met de historische site en het verdwe-
nen historisch kapelletje hersteld. Op de 
plaats waar de kapel heeft gestaan op het 
pleintje, wordt de kapelvloer aangelegd 
in origineel patroon en originele kleuren. 
Een 6 meter hoge sokkel geeft plaats aan 
de klok van de oude kapel. De hagen 
worden vernieuwd zodat de zichtbaarheid 
op het plein verbeterd.

Een beeld van de Sint-Jacobskapel anno 1902

Hulde aan
Rob Ribbens

“Met kleine dingen
de mensen een groot
plezier doen …”
Achterbroekenaar Rob Ribbens werd 
tijdens de CD&V-nieuwjaarsreceptie 
gehuldigd door CD&V-Kalmthout voor 
zijn lange carrière in de gemeentepoli-
tiek. Uit handen van Vlaams minister-
president Kris Peeters ontving Rob 
een mooi aandenken na zijn 38 jaar als 
lid van gemeente- en de OCMW-raad. 
Vorige maand gaf Rob de fakkel door 
in de OCMW-raad.

Rob werd voor het eerst in de Kalmthout-
se gemeenteraad verkozen in 1976. Hij 
zetelde daarin
onafgebroken tot 2006. Gedurende die pe-
riode was hij ook 3 jaar schepen. Nadien 
werd hij OCMW-voorzitter, waar zijn 
echte voorliefde naartoe ging. Hij zetelde 
er vele jaar in de OCMW-raad. 
Rob was gedurende al die jaren actief 
onder het motto : “proberen de mensen te 
helpen en met kleine dingen de mensen 
een groot plezier doen”. En dat deed hij, 
niet met veel woorden, maar met daden. 
Nu heeft Rob meer tijd om zich in te zet-
ten voor Ziekenzorg en voor de parochie 
en om tijd door te brengen met z’n familie 
en z’n bijen. Rob, dank voor al die jaren 
van inzet voor de gemeente Kalmthout.

Rob Ribbens werd gehuldigd door Vlaams 
minister-president Kris Peeters

CD&V wint kwis
De chiro van Achterbroek organiseerde in februari hun tweejaarlijkse kwis in 
de parochiezaal. Onder de 40 deelnemende teams was ook een ploegje van 
CD&V-Kalmthout aanwezig. En blijkbaar waren ze goed in vorm die avond. Ze 
wonnen de kwis. Ze hadden amper 1 puntje meer dan de ploeg Zandheikers, 
van de Zandstraat en het Heiken. Proficiat aan de deelnemers: Martine Van 
Hooydonck, Gert De Ridder, Maarten De Bock, Gert Van Dyck, Jef Van den 
Bergh, Jan Fraeters, Sigrid Van Heybeeck en Gust Van Loon.
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Sportschepen haalt hoogste score op fittest
Eind vorig jaar toerde de Fitbus van de 
provincie door onze regio. De bus is een 
mobiel testcentrum waar op een fietser-
gometer betrouwbare fittesten kunnen 
uitgevoerd worden. In totaal legden een 
30-tal dorpsgenoten de fittest af. Onder 
hen ook schepen van sport Gust Van 
Loon. 

Dit is zijn ervaring : “Bij de eerste test 
werd het fitheidniveau bepaald in functie 
van leeftijd, geslacht, vetpercentage en de 
hartslag. Ik ben ondertussen 61 jaar, maar 
ga nog wekelijks joggen.” Gust is dus in 
vorm, zo bleek ook bij de eerst test. “Toen 
al waren de resultaten van de metingen 
prima. Op een schaal van 1 tot 7, behaalde 
ik een fitheidniveau van 7, de maximum 
score.”

Hertest
Na de eerste test kreeg iedere deelnemer 
deskundige adviezen voor een gerichte 
training, afgestemd op ieders geliefkoosde 
sport. Tien weken later dan kwam de 

fitbus terug voor een hertest om na te 
gaan of er nog eventuele vooruitgang is 
gemaakt. Gust Van Loon : “Tijdens die 10 
weken heb regelmatig getraind. De hertest 
gaf dan ook geen echte verrassingen. M’n 

score bedroeg opnieuw het maximum, 7 
op 7.” Een mooie prestatie als 61-jarige 
en een goed voorbeeld voor velen die aan 
hun fitheid en gezondheid willen werken.

Jeugdsubsidies opnieuw verdeeld
De Algemene Vergadering van de jeugdraad heeft opnieuw de subsidies goedge-
keurd voor de Kalmthoutse jeugdverenigingen. In totaal trekt Kalmthout vanuit 
Brussel € 45.000 om het jeugdwerk te ondersteunen.

8 % van het totale budget wordt proportioneel verdeeld onder de 15 erkende jeugdver-
enigingen. Dat is € 240 per vereniging. Daarnaast kregen nog 6 verenigingen een extra 
subsidie van € 400 voor kampvervoer. Om de vorming van de leiding te ondersteunen 
werd nog eens extra € 3600 besteed. Elke vereniging trekt ook subsidies op basis van 
hun werking. Dat is gebaseerd op uiteenlopende criteria zoals aantal leden, activitei-
ten, aantal deelnemers van het kamp en aantal vormende activiteiten dat de vereniging 
organiseert.  Dat is samen goed voor een bedrag van € 15.000. De weddesubsidie voor 
permanent verantwoordelijke (PV) van jeugdhuis Govio bedraagt  € 20.000. Dit jaar 
zijn er extra middelen voorzien voor de veiligheid en het onderhoud van de jeugdlo-
kalen. Nieuw is de investering in veiligheidswerken die zullen gebeuren op basis van 
inspectierapporten van de elektriciteit en brandveiligheid. Voor de vorming van de leiding van de erkende 

jeugdverenigingen worden extra subsidies 
gegeven.

KALM053.indd   4 05-03-2009   19:25:41


