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Plannen klaar voor

cultureel centrum

Het gaat nog enkele jaren duren,
maar de eerste ontwerpplannen
zijn klaar voor de bouw van een
nieuw cultureel centrum naast het
gemeentehuis.

JONG-CD&V

informeert over wonen
Het zaaltje van café De Zoete Inval
was goed gevuld voor de interessante
info-avond over wonen in Kalmthout.
Een duidelijke bewijs dat jongeren nog met heel wat vragen zitten
wanneer zo voor het eerst hun eigen
woningen willen intrekken. Maggy
Beyers van Jong-CD&V in Kalmthout: “De notaris begon met allerlei
info over de kosten bij de aankoop van
een huis, zoals de registratierechten en
de verschillen tussen samenwonen of
trouwen. Nadien kwam een adviseur
van KBC alles vertellen over de verschillende kredietmogelijkheden bij
de banken, de fiscale mogelijkheden
en een overzicht van de vele premies.”
Als afsluiter gaf burgemeester Lukas
Jacobs toelichting over het woonbeleid in Kalmthout, met de nadruk op
de sociale woningbouw.

Ruime belangstelling van Kalmthoutse jongeren
op de info-avond over wonen

“De huidige brandweerkazerne zal
worden omgebouwd tot cultureel centrum en gemeentelijke ontmoetingsruimte”, zegt burgemeester Lukas
Jacobs. “Tegelijk biedt de nieuwe
ruimte ook plaats als uitbreiding voor
de gemeentelijke diensten.” Het opvallende ontwerp is het resultaat van
een architectuurwedstrijd. Het winnende architectenbureau koos ervoor
om de bestaande brandweerkazerne te
overkappen met een ‘glazen doos’. De

jury, met o.a. Vlaams bouwmeester
Marcel Smets, koos unaniem voor dit
ontwerp.” Er zullen in de polyvalente
ruimte 350 zitplaatsen zijn. Er komen
ook een cafetaria, tentoonstellingsruimte en vergaderlokalen. Deze plannen zullen zichtbaar worden vanaf
2013. “Ondertussen werkt een ander
architectenbureau aan plannen voor de
nieuwe brandweerkazerne. Dat komt
in het gemeentelijk magazijn, achter
de huidige kazerne.
En een aannemer is hard aan ’t werken aan een nieuw, groot gemeentemagazijn op de KMO-zone Bosduin,
recht tegenover de ingang van het
nieuwe containerpark”, besluit de
burgemeester.

De maquette van het winnende ontwerp van het cultureel centrum

Minister ‘opent’

Stappersven
Vlaams CD&V-minister van Natuur
Joke Schauvliege had op 21 november
zwaar materiaal meegenomen naar
Kalmthout om de ruime omgeving van
het Stappersven ‘symbolisch’ open
te stellen voor het publiek. De vzw
Natuurpunt kocht de 360 ha natuurgebied, voormalig eigendom van de
familie Carlier.
Tot dit domein behoren ook de bossen
van de Boterbergen, de Nolse duinen en het moerasgebied De Nol. De
minister werd tijdens het doorknippen
van de prikkeldraad geassisteerd door
de directeur van Natuurpunt en de
burgemeester.

Minister Joke Schauvliege aan het werk
in de Kalmthoutse Heide

Haiku voor onze
Europese president
“Dialoog, eenheid en actie”: zo beschreef Herman Van Rompuy het profiel van de eerste Europese president
op de avond van zijn voordracht door
de 27 Europese staatshoofden en regeringsleiders. Begin 2008 was Herman
Van Rompuy nog de gast van CD&VKalmthout. Ook toen sprak hij wijze
woorden over de toekomst van ons
land met een pleidooi voor een geleidelijke staatshervorming. De ‘rustige
vastheid’ in persoon werd toen zelf
getrakteerd op een Kalmthoutse haiku
van heidepoëet Jan Caluwaerts:

Minder lang wachten
voor gesloten
overweg in Heide

Het Kalmthouts hoogduin
De lage landen schouwend
Droomt zijn avondland

Na het station van Kalmthout is nu
ook het perron geschrankt aan het
station van Heide.
Vier maanden vroeger dat verwacht
wordt daarmee het perron richting
Antwerpen langs de Statielei in
gebruik genomen. Deze werken
werden volledig gefinancierd door de
gemeente. Met deze ingreep zal de
wachttijd voor de gesloten bareel in
Heide fors inkorten. Immers, de trein
richting Antwerpen zal de gesloten
bareel eerst voorbijrijden alvorens halt
te houden aan het perron. Ondertussen
kan het autoverkeer de spoorlijn 12
kruisen.

Burgemeester Lukas Jacobs en Kamerlid Jef van
den Bergh in gesprek met Herman Van Rompuy

Schepenen René Francken en Jan Van Hooydonck op het geschrankte perron in Heide

Uitstap naar het Europees Hof van Justitie
De CD&V van Kalmthout organiseerde
op 9 en 10 november een uitstap naar
Luxemburg. Gemeenteraadslid Lea
Van Looveren: “Met een 30-tal Kalmthoutenaren vertrokken we met de bus
richting Luxemburg stad. Een gids
begeleidde ons voor een stevige wandeling doorheen het mooie stadscentrum
van Luxemburg. Dag twee bezochten
we het Europees Hof van Justitie waar
een zaak over het ‘legoblokje’ werd
behandeld.” Professor Koen Lenaerts,
Belgisch rechter in het Europees Hof,
gaf uitleg over het reilen en zeilen van
deze Europese instelling. “Alvorens de
bus huiswaarts keerde, hielden we nog
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halt in de Moezelvallei voor een lunch
en een bezoek aan de wijnkelders van
Bernard-Massard”, zegt CD&V-voor-

zitter Maarten De Bock. “Het heeft wel
even geduurd voor de laatste proevers
terug in de bus zaten !”

De delegatie uit Kalmthout op de trappen van Europees Hof van Justitie
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Marianne Thyssen op nieuwjaarsreceptie
CD&V-Kalmthout nodigt u van harte uit op haar nieuwjaarsreceptie op woensdag 27 januari 2010. Algemeen voorzitter Marianne Thyssen komt er spreken
over de politieke actualiteit. Als ‘leading lady’ loodste zij CD&V naar een
mooie Vlaamse verkiezingsuitslag in juni 2009. Zij maakt de Wetstraat én de
Europese politiek mee van op de eerste rij en zal daarover komen vertellen in
haar nieuwjaarsboodschap. Afspraak om 20u in de parochiezaal in Heide.
CD&V-voorzitter Marianne Thyssen komt naar Kalmthout

Fietspad in de Heidestatiestraat Realisatie
sportpark
In 2011 zal in de drukke Heidestatiestraat een vrijliggend fietspad worden
aangelegd. Vandaag vinden de fietsers moeilijk hun weg in deze winkelstraat.
komt dichterbij
Met de drukte in de straat en de vele parkeerbewegingen van auto’s is het een
hele onderneming om er veilig te fietsen. Vaak gebruiken fietsers daarom het
voetpad, wat dan weer af en toe de voetgangers hindert. Daar komt straks een
einde aan. Door de breedte van het voetpad kan een fietspad voorzien worden
langs beide zijden van de weg, over de ganse lengte tussen het kruispunt en de
overweg. Het aantal parkeerplaatsen kan daarbij nagenoeg behouden blijven.

Een simulatie van het fietspad in de Heidestatiestraat

Nx ?

Kalmthout tegen doortrekken ‘Blokskesweg’
De nieuwe weg naar de A12, de zogenaamde Nx, kwam enkele maanden geleden
weer onder de aandacht. Er wordt immers een milieueffectenrapport opgemaakt
over 3 mogelijke scenario’s voor het verkeer dat ook vanuit Kalmthout richting
Antwerpse haven rijdt. Zonder een absolute voorkeur naar voren te schuiven,
kantte de gemeenteraad zich alvast tegen het doortrekken van de Kalmthoutsesteenweg (Blokskesweg). Daardoor zou de verkeersstroom naar de haven zich
immers verplaatsen naar de Kapellensteenweg en dat zou de leefbaarheid van het
centrum aantasten. Voor Kalmthout is de N-111 (Putsesteenweg) de belangrijkste
ontsluitingsweg naar de A12. De twee andere scenario’s situeren zich langs de
Waterstraat en ten noorden van de Dorpsstraat/Laageind, in Stabroek.
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Momenteel loopt de procedure voor
de opmaak van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘Sportpark Heikant’.
Hiermee wordt het landbouwgebied
van 8,5 ha op de hoek van de Heikantstraat en de Foxemaatstraat herbestemd. “Daardoor wordt de mogelijkheid gecreëerd voor de aanleg van een
gemeentelijk sportpark”, vertelt Gust
Van Loon, schepen van sport. “Er
is plaats voor een atletiekpiste, twee
korfbalvelden en vier voetbalvelden.
Rondom komt een Finse piste voor
de recreatieve loper. Op het plan
zijn 4 gebouwen voorzien. Achter de
atletiekpiste komt een laag gebouw
met plaats voor indoor-petanque (‘de
Boulodroom’) en boogschieten. Twee
aparte gebouwen voorzien ruimte voor
de kantines, sanitair en berging voor
de buitensporten. En er wordt de mogelijkheid voorzien voor de bouw van
een turnhal, op vraag van de turnvereniging Gymka.” Over de inrichting
van het park werd overlegd met de
overige betrokken sportclubs, nl. ACK
(atletiek) , KSK & Heibos (voetbal),
Fortunis (korfbal), de petanque- en
schuttersclub”, zo zegt Gust Van
Loon. Het geheel wordt aangelegd in
een parkachtig karakter en gebufferd
naar de omwonenden toe. De toegang
is via de Heikantstraat en centraal
komt een parking met 200 parkeerplaatsen. In 2011 starten de werken.
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Het dienstencentrum ‘de groten uitleg’ op het Kerkeneind is sinds enkele weken
geopend. En het moet gezegd, deze ontmoetingsplaats heeft zijn start niet gemist. “Al snel waren we vertrokken met een 10-tal vrijwilligers die mee instaan
voor de bediening in de cafetaria en het serveren van de maaltijden”, vertelt
schepen Dirk Van Peel. “We ontmoetten er ook al geregeld mensen die gewoon
eens langskomen voor een drankje en een babbel en we zien al fietsergroepen uit
de buurgemeenten.” De middagmaaltijd blijkt ook een succes, vanaf € 6 kan je
er al gaan eten. “Daarnaast is er een waaier aan activiteiten”, weet Dirk. “Pedicure, biljarten, kaarten, bloemschikken, een kookatelier, … enfin, voor elk wat
wils.” Loop er dus zeker eens binnen, Kerkeneind 20, recht tegenover de kerk.
Gezellig tafelen in het dienstencentrum

Burgemeester mee op de fiets bij
kampioenschap mandatarissen
De gemeente Beerse was op zondag
13 september het decor voor het 19de
Belgisch Kampioenschap wielrennen voor mandatarissen. Er werd in
het dorp gestreden om de nationale
driekleur door gemeente- en OCMWraadsleden, secretarissen, ontvangers,
OCMW-voorzitters, schepenen en

burgemeesters. In elke categorie vielen
er prijzen te rapen. Ook onze burgemeester koerste mee. “Met een 50-tal
renners startten we voor 10 plaatselijke ronden van 3,5 km”, vertelt Lukas.
Een 8-tal renners koos meteen de
vlucht, onze burgemeester hield goed
stand in een achtervolgende groep
van 15 renners. “In dit groepje zaten
we nog met twee burgemeesters mee
vooraan. Wij twee streden dus voor
het goud. Ik zette me mee op kop en
trachtte zo de forcing te voeren. Maar
de groep bleef samen en het kwam
tot een spurt.” De burgemeester van
Herselt was sneller en werd zo de verdiende winnaar. Lukas werd tweede en
behaalde zo het zilver.

Containerpark
naar KMO-zone
Bosduin

Over enkele weken, op 4 januari,
opent het gloednieuwe containerpark
de deuren. “De meeste mensen moeten iets verder rijden, maar de dienstverlening zal er een pak op vooruitgaan”, zo weet schepen Maarten De
Bock. “Het huidige containerpark is
immers veel te klein geworden. De
nieuwe plek is 1 ha groot en er is dus
veel meer ruimte om alles te organiseren.” Voortaan zal alles gewogen
worden met de weegbrug. “Betalen
gebeurt dus niet meer per volume,
maar per gewicht. Stempelen hoeft
ook niet meer, met je elektronische
identiteitskaart en je bankkaart kan je
terecht aan de betaalzuil.” De tarieven
bleven nagenoeg gelijk. Maarten: “En
er komen enkele vrijstellingen voor
betalende fracties. Zo is de eerste 300
kg groenafval per jaar gratis.” Kijk
ook goed de openingsuren na, want
die zijn gewijzigd. Voortaan kan je er
ook voor de middag terecht en blijven
er 2 avondopeningen tot 19u.

Goud en zilver op het BK wielrennen voor
burgemeesters: Luc Peetermans van Herstelt en
Lukas Jacobs van Kalmthout

Meer lokaal nieuws?

Kijk op www.kalmthout.cdenv.be
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Schepen Maarten De Bock aan het nieuwe
containerpark
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Goede start voor dienstencentrum

