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Brasschaatsteenweg tussen Hei-
kantstraat en Foxemaatstraat
Dit dubbelrichtingsfietspad van ca 
1,5 km, komt aan de westzijde van 
de gewestweg en wordt aangelegd in 
rode beton met een breedte van 2,50 
m. Het fietspad wordt waar mogelijk 
achter de gracht aangelegd. Hiervoor 
werd een strook grond van de boord-
eigenaars ingenomen. Gecombineerd 

met het fietspad wordt een gescheiden 
rioleringsstelsel aangelegd en worden 
alle nutsleidingen ondergronds ge-
bracht. De start der werken is voor-
zien voor april 2010. 
Fietspad Achterbroeksteenweg 
vanaf kruispunt Achterbroek tot 
Beekdal, binnen bebouwde kom
Het gedeelte van de Achterbroek-
steenweg binnen de bebouwde kom 
wordt volledig heraangelegd. Hier 
komen nieuwe fiets- en voetpaden 
en alternerende parkeerstroken, met 
asverschuivingen in de rijweg. Samen 
met deze werken wordt het asfalt van 
de weg vernieuwd en wordt het kruis-
punt van Achterbroek geasfalteerd. 
De klinkers op dit kruispunt liggen er 
immers zeer slecht bij. De uitvoering 
is in de loop van dit jaar. Over enkele 
jaren wordt werk gemaakt van vrijlig-
gende fietspaden buiten de bebouwde 

kom, in de richting van het kruispunt 
van Kalmthout.

Herinrichting Heikantstraat
De ‘kasseien’ Heikantstraat worden 
volledig heraangelegd. Samen met 
deze werken wordt het betonnen fiets-
pad verbreed naar 2,30 m en wordt 
een haag geplaatst tussen het fietspad 
en de rijweg. Hierdoor wordt het veel 
veiliger fietsen. De lengte van het 
fietspad is ongeveer 850 m.
In de Molenbaan komen wegversmal-
lingen en op de ‘asfalt’ Heikantstraat 
komt een snelheidsremmer ter hoogte 
van de Zwarte Hond.

Fietsoversteek Roosendaalse-
baan met Darm
De Vlaamse Overheid plaatst hier 
een fietsoversteek zodat de fietsers 

van en naar Nieuwmoer veiliger de 
gewestweg kunnen oversteken. Er 
wordt een breed middeneiland aange-
legd zodat de fietsers in twee keer de 
rijweg kunnen kruisen. Ook komen 
er aansluitingen op de fietssuggestie-
stroken van Darm. Voor deze werken 
kocht het gemeentebestuur een hoekje 
van het aanpalende weiland zodat er 
voldoende ruimte beschikbaar is voor 
de herinrichting van het kruispunt. 

3 km fietspaden op komst

Marianne Thyssen op bezoek
De nieuwjaarsreceptie van CD&V in Kalmthout kreeg het bezoek van 
Marianne Thyssen. Een 100-tal aanwezigen kwamen luisteren en gingen 
nadien in gesprek met de nationaal voorzitter van CD&V.

Die avond werd ook een nieuw partijbureau gekozen. Dit zijn de verkozenen: 
Maarten De Bock (voorzitter), Maggy Beyers (jongeren), Lea Van Looveren 
(vrouw & maatschappij), 
Eugeen Lorriper (senioren). 
Maken tevens deel uit van het 
bureau: Cis Willemen (secreta-
ris), Ludwig Haes (communi-
catie), Gert De Ridder (pen-
ningmeester) en Gert Van Dijck 
(ledenwerving). Ambtswege 
zijn Lukas Jacobs (burgemees-
ter) en Eugeen Lorriper (fractie-
leider) ook lid van het bureau.
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De afscheidnemende OCMW-raadsleden Guy Breugelmans, Greet Mous 
en Willy Boons

De nieuwe OCMW-raadsleden Ludwig Haes, Wies Peeters en Laurent 
Goossens

Nieuwe namen in OCMW-raad
In de helft van de bestuursperiode werd in de OCMW-raad afscheid genomen van drie CD&V-raadsleden. Willy Boons, 
Greet Mous en Guy Breugelmans namen afscheid en werden in de bloemetjes gezet uit dank voor hun inzet voor het sociaal 
beleid in Kalmthout. Ludwig Haes, Wies Peeters en Laurent Goossens zullen de volgende drie jaar deze taak overnemen.

Goede start containerpark
Vlotte werking met weegbrug

Het gloednieuwe containerpark in de KMO-zone Bosduin is sinds begin 
januari geopend. 

Uit de cijfers blijkt alvast dat de mensen de weg ernaar ondertussen al goed 
kennen. Zowel inwoners van Kalmthout en van Wuustwezel maken er gebruik 
van. De exploitatie gebeurt door de intercommunale Igean. Het park werd ‘of-
ficieel’ ingehuldigd op 16 januari 2010. Burgemeesters Lukas Jacobs en Jos 
Ansoms, samen met leefmilieuschepen Maarten De Bock en Louis Bogaerts, 
mochten het lintje doorknippen.

Kinder-
gemeenteraad 
helpt Haïti
De Kalmthoutse kindergemeenteraad 
zal zich dit werkjaar inzetten voor 
hulp aan het getroffen land Haïti. 
Zo kwamen de kersverse kinder-
raadsleden overeen. De raad kwam 
dit schooljaar voor het eerst samen. 
Daarom moesten de vertegenwoor-
digers van 10 Kalmthoutse basis-
scholen de eed afleggen in handen 
van de burgemeester. Ze deden dat 
met de eed: “Ik beloof mijn beste 
beentje voor te zetten in het belang 
van alle Kalmthoutse kinderen.”  Per 
school werden 2 kinderen uit het 5de 
of 6de leerjaar aangeduid om lid te 
zijn van de kindergemeenteraad. Die 
komen nu nog 2 maal samen om het 
Haïti-project verder uit te werken. 
De laatste vrijdag van het schooljaar 
zal de actie, in combinatie met een 
kinderfestival, plaats hebben op het 
domein Diesterweg. Andere acties die 
de kinderen belangrijk vonden, zijn 
o.a. een schuifaf in het zwembad, 
veilige fietspaden en de Olympische 
kinderspelen in Kalmthout.

De opening van het containerpark door de burgemeesters en milieuschepenen 
van Kalmthout en Wuustwezel
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De gemeente verleent een renteloze 
lening van € 180.000 aan de vzw 
Dekenaat Noorderkempen. Met het 
geld zal Chiro Myin van Kalmt-
hout-Centrum (achter de Post) een 
gloednieuw lokaal bouwen. 

De bestaande lokalen zijn in zeer 
slechte staat en zullen worden af-
gebroken. De lening zal vanaf 2011 
worden terugbetaald over een termijn 
van 15 jaar. De vzw geeft een borg-
stelling voor deze renteloze lening via 
een hypothecair mandaat.
Burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd 
voor jeugd: ”Het is de eerste keer in 
Kalmthout dat een erkende jeugd-
vereniging dergelijke grootschalige 
werken gaat uitvoeren. De lokalen 
moeten dan ook allemaal gesloopt en 
vervangen worden door een nieuw-

bouw. De totale kost wordt geschat op 
€ 250.000”, aldus de burgemeester. 
“Dat is een hele onderneming, maar 
de Chiro heeft met een sluitend finan-
cieel plan en overtuigende organisato-
rische maatregelen aangetoond dat ze 
dit aankunnen de volgende 15 jaar.” 
Tegen eind 2010 zullen de nieuwe 
chirolokalen klaar zijn. Met deze aan-
zienlijke lening, bovendien renteloos, 
verleent de gemeente belangrijke 
steun om dit project waar te maken. 

Vaste stek voor buitenschoolse 
kinderopvang in wijk Heide
Sinds twee jaar huurde de gemeente een gebouw in de Heibloemlaan voor de 
buitenschoolse kinderopvang in Heide. Gust Van Loon, schepen voor Kin-
deropvang: “Die wordt er georganiseerd door de Stekelbees, namens de vzw 
Landelijke Kinderopvang. Nu heeft de gemeente het gebouw kunnen aankopen 
en heeft de kinderopvang in Heide er voortaan een vaste stek. Dagelijks kunnen 
er tientallen kinderen terecht voor en na de schooluren en tijdens de schoolva-
kanties. In het huurcontract was een recht van voorkoop ten voordele van de 
gemeente opgenomen. Daardoor kon het gebouw aangekocht worden voor een 
bedrag van 418.348 euro.”

Meer 
bedrijven 
op Bosduin
Recent hebben opnieuw een aantal 
bedrijven grond gekocht van de 
gemeente om er nieuwe bedrijfsge-
bouwen op te richten. 

De gemeente is de ‘projectontwik-
kelaar’ van de KMO-zone Bosduin. 
Vroeger kocht het de gronden aan 
en maakte er een ambachtelijke zone 
van. 
Lukas Jacobs, bevoegd voor de 
lokale economie: “In totaal is Bos-
duin bijna 30 ha groot. Momenteel 
verkopen we de gronden van de 
derde en laatste fase, aan € 110 per 
m². Een gemeenteraadscommissie 
beoordeelt de kandidaturen o.b.v. 
de verwachte tewerkstelling of de 
zonevreemdheid van de bestaande 
bedrijfslocaties. Vooral Kalmthoutse 
bedrijven stellen zich kandidaat. Zo 
werd recent 25.000 m² KMO-grond 
verkocht, goed voor bijna 3 miljoen 
euro inkomsten voor de gemeente.”

Er komen weer nieuwe bedrijven 
bij in de KMO-zone Bosduin.

Gemeentelijke lening 
voor bouw chirolokaal
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We zijn zowat in de helft van de 
bestuursperiode 2006-2012 en daarom 
pakten twee kranten uit met een 
beoordeling van het gevoerde beleid 
in de Vlaamse gemeenten. Zowel het 
Nieuwsblad als de Gazet Van Antwer-
pen gaven de bewoners de mogelijk-
heid om punten te geven over hun 
gemeentebestuur en de burgemeester. 
En daarbij kwam Kalmthout goed uit 
de verf.  
In de ‘burgemeestersenquête’ van 
het Nieuwsblad kreeg het gemeente-
bestuur 7,2 op 10 voor het gevoerde 

beleid.  Tegenover drie jaar geleden 
was dat zelfs nog een lichte stijging. 
Vooral inzake betaalbaarheid van de 
woningen, werk in eigen streek en de 
ondersteuning van het verenigingsle-
ven werden betere cijfers genoteerd 
t.o.v. 2006. Burgemeester Lukas 
Jacobs prijkte met 7,5 op 10 opnieuw 
mee bovenaan in de burgemeesters-
lijst. In de GVA-enquête ‘Iedereen 
burgemeester’ kwamen drie prioritei-
ten naar voor. ‘fietspaden langs ge-
westwegen’ stond bovenaan, gevolgd 
door ‘sociale woningen’ en de ‘herin-

richting van het Heidestatieplein’.
Beide resultaten zijn een pluim dus 
voor de mandatarissen, de medewer-
kers en vrijwilligers van het gemeen-
tebestuur en geven aan dat Kalmthout 
op de ingeslagen weg moet verder 
werken aan een mooie, een betaal-
bare, een veilige en een gezellige 
gemeente.

De gemeente werkt goed verder aan 
enkele projecten om de waterover-
last in Kalmthout aan te pakken. In 
het verleden werden zo al verschil-
lende retentiebekkens aangelegd 
voor de tijdelijke opvang van het 
overtollige water bij hevige regenval. 
Momenteel wordt gewerkt aan de 
uitvoering van 2 nieuwe projecten.

Schepen Jan Van Hooydonck: “Het 
eerste is de verbreding van de Ker-
keneindbeek. Die loopt achter de 
Kapellensteenweg (tegenover de 
Verbiststraat) door de velden richting 
Achterbroek. In een eerste fase werd 
in 2006 al een overstortput onder de 
Kapellensteenweg geplaatst om het 
water te laten overstorten in de Kerke-

neindbeek. Nu wordt de waterloop fors 
verbreed zodat nog meer water, indien 
nodig, kan afgevoerd worden. Dat 
gebeurd door de aanleg van een riool 
onder de oprit van de appartementen, 
een kleine verbreding van de water-
loop ter hoogte van de boomkwekerij 
en de verbreding tot een bekken van 11 
meter breed in de weilanden tot aan de 
Volkersweg, het fietspaadje.”
Het tweede project vormt de aanleg 
van een retentiebekken achter de so-
ciale woningen in aanbouw in de Kij-
kuitstraat, naast het station. Dat dient 
voor de mogelijke overtollige opvang 
van regenwater uit de rioleringen van 
Heide, aan die kant van de spoorweg. 
Het opvangbekken wordt 125 meter 
lang en 11 meter breed.

Meer lokaal nieuws? 
Kijk op www.kalmthout.cdenv.be
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Goed rapport Kalmthout 
in krantenenquêtes

Nieuwe maatregelen 
in strijd tegen wateroverlast
Verbreding Kerkeneindbeek en retentiebekken Kijkuit

Schepen van Openbare Werken Jan Van Hooy-
donck bestudeert de plannen.


