
“Met de recente aanleg van de twee 
bekkens, in de Kijkuitstraat en langs 
de Kerkeneindbeek, verkleint het 
debiet in de hoofdriolering onder de 
Kapellensteenweg. Dat voert het wa-
ter af naar het waterzuiveringstation 
(RWZI) in het Handelaar.”

Meer investeren
De gemeente koos er in 2003 bewust 
voor om verder werk te maken van 
deze aanpak van de wateroverlast. 
“De jaren ervoor waren er nog pro-
blemen in de Dorpsstraat en de wijk 
achter de Verbiststraat”, zegt Jan. “Die 
hebben we vandaag al fors kunnen 

terugdringen door de aanleg van de 
twee bekkens.” Maar daarmee zijn 
de investeringen nog niet teneinde. 
“Samen met Aquafin hebben we een 
‘hydronautstudie’ laten opmaken. 
Daarbij worden de bestaande water-
overlastproblemen onderzocht.  De 
studie is een leidraad voor de verdere 
uitbouw, onderhoud en beheer van ons 
rioolstelsel”, zo zegt de schepen. 

Piekvolumes beperken
“Op korte termijn wil de gemeente zo 
werk maken van een extra bufferbek-
ken achteraan het oude containerpark, 
waar voor vroeger de opslag van 

groenafval gebeurde. Daardoor zullen 
de piekvolumes op het afwaartse deel 
van de Dorpsbeek kunnen beperkt 
worden”, aldus Jan. “Later zullen we 
de capaciteit van het ondergrondse 
bufferreservoir in de Zwanenberg 
uitbreiden, samen met de aanleg van 
een nieuw bekken dat kan dienen als 
overstort. Daarmee zal de waterdoor-
voer naar het RWZI nog verbeteren.” 
Deze maatregelen worden gecombi-
neerd met een goed onderhoud van de 
hoofdrioleringen, een verdere optima-
lisatie van het grachtenstelsel en door 
een grotere capaciteit aan de pomp-
stations te geven. “De aanpak van de 
wateroverlast krijgt zo in Kalmthout 
een permanente aandacht. We moeten 
immers voorzien zijn op pieken van 
hevige regenval”, zo zegt Jan van 
Hooydonck.

Nog meer bufferbekkens op komst
Hydronautstudie leidraad voor aanpak wateroverlast
De langdurige regenval veroorzaakte vorige maand grote overstromingen 
in grote delen van ons land. De regio rond Antwerpen, en ook Kalmthout, 
werden gelukkig gespaard van de wateroverlast. “Toch mogen we zeggen 
dat de bestaande bufferbekkens in Kalmthout hun nut hebben bewezen”, 
zo stelt schepen van Openbare Werken Jan Van Hooydonck

Informatieblad CD&V - jaargang 10 - nr. 7 - december 2010 www.cdenv.be

kalmthout



4 .direct Informatieblad CD&V 

Rik Torfs werd bij het grote publiek 
bekend als olijk jurylid in ‘de Slimste 
Mens’. Daarvoor was hij regelmatig 
te gast in ‘De Laatste Show’ en de 
‘Pappenheimers’. Met ‘Nooitgedacht’ 
had hij z’n eigen praatprogramma op 
TV met politieke leiders en literaire 
en culturele opiniemakers.
Maar hij komt vooral in de media aan 
bod als expert op het terrein van de 
kerk-staat verhoudingen. Rik Torfs 
staat daarbij bekend voor zijn kriti-
sche houding tegenover de kerk en 
spaarde zijn kritiek niet ten aanzien 
van de paus en de Belgische aartsbis-
schop. 

Als kersvers senator pleit Rik Torfs 
voor een ‘grondige vernieuwing’ 
van de CD&V. Volgens hem bevat de 
christendemocratie de sleutel voor de 
samenleving van morgen. Binnen de 
partij is Rik Torfs recent betrokken 
bij de werkgroep die CD&V opnieuw 
meer armslag moet geven in de ste-
den.
Stof genoeg dus voor een interessante 
avond, met een gedreven centrale 
spreker en ruimte voor vragen en 
debat. Iedereen is welkom, de inkom 
is gratis.

Te gast: Rik Torfs, ‘de professor’
Over ‘Religie, politiek en televisie’, donderdag 20 januari, Keienhof,  20 uur.

Op donderdag 20 januari 2011 nodigt CD&V-Kalmthout Rik Torfs uit. 
Hij is bekend als professor Kerkelijk Recht en mediafiguur. Sinds enkele 
maanden is hij CD&V-senator voor de provinciale kieskring Antwerpen.

Rik Torfs ( professor, mediafiguur én CD&V-
senator) komt spreken in Kalmthout

Voorzitter Dirk Van Peel : “We gaven 
een erfpacht aan de huisvestingsmaat-
schappij De Ideale Woning voor 50 
jaar. Zij bouwen er 6 eengezinswonin-
gen, 4 seniorenwoningen en nog eens 
4 duplexwoningen. Jonge gezinnen 
en ouderen zullen er dus samenwo-
nen.” Er is een gemeenschappelijk 
fietsberging en er zijn 17 parkeer-
plaatsen, met een toegangsweg naar 
de woningen. “Over enkele maanden, 
in het voorjaar van 2011, zullen de 
werken klaar zijn en kan De Ideale 
Woning starten met de toewijzing van 
de woningen”, zegt Dirk Van Peel. 
“Daarbij wordt eerst gekeken naar de 

bestaande wachtlijst voor Kalmthout. 
Maar mensen kunnen zich nog steeds 
kandidaat stellen, via de huisvestings-
maatschappij. Ook het OCMW kan 
helpen bij het indienen van een aan-
vraag.” In ruil voor de erfpacht krijgt 

het OCMW een eengezinswoning en 
seniorenwoning ter beschikking. “Zo 
kunnen buiten het systeem van de 
sociale verhuring zelf verhuren aan 
mensen met een uitzonderlijke sociale 
of dringende situatie”, besluit Dirk.

OCMW bouwt sociale huurwoningen
Met woningen voor senioren

Aan het station van Kijkuit is de 
aannemer bijna klaar met de bouw 
van 14 sociale huurappartementen. 
De bouwgrond is eigendom van het 
OCMW.

Dirk Van Peel: “De 14 nieuwe sociale huurwoningen in de Kijkuitstraat zullen over enkele maanden 
klaar zijn.”
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Brandveiligheid in de jeugdlokalen en 
aandacht voor ‘jongerencultuur’ vor-
men de extra aandachtspunten in het 
plan. Jaarlijks spendeert de gemeente 

bijna € 50.000 aan het jeugdbeleid in 
Kalmthout. 30% van de inwoners in 
Kalmthout is jongeren dan 26 jaar.
Dit is een greep uit de acties voor de 

komende jaren:
-Brandweer controleert jeugdlokalen 
en actieplan ‘brandveilige lokalen’ 
opstellen
-Opnieuw de organisatie van een 
“Roefeldag” in 2011
-Een eigen jeugdwebsite, gekoppeld 
aan www.kalmthout.be
-De n° 1 van de kindergemeenteraad : 
een glijbaan aan het zwembad
-De verdere uitbouw van het evene-
mentenloket
-Projectsubsidies voor culturele eve-
nementen voor en door jongeren
-Een droomspeeltuin in het Strijbos-
hof
-Speelruimte in het Boerenbondbos 
voor jeugdverenigingen in Achter-
broek en Nieuwmoer
-Jeugdvriendelijk inrichting van plei-
nen De Beek en Heidestatieplein
-Uitbouw JH Govio tot volwaardig 
jeugdcentrum.

Extra steun voor brandveilige jeugdlokalen
Nieuw jeugdbeleidsplan voor volgende 3 jaar

De gemeenteraad keurde onlangs een nieuw jeugdbeleidsplan goed voor de 
jaren 2011–2013. Door dit plan op te maken, krijgt de gemeente extra mid-
delen van de Vlaamse regering om te investeren in projecten voor kinderen 
en jongeren.

De jeugdlokalen in de gemeente worden extra gecontroleerd op brandveiligheid

“Vanuit het politiecollege bepaalden 
we, op voorstel van de lokale poli-
tie en in overleg met het parket, dat 
woninginbraken en fietsdiefstallen 
prioritair worden aangepakt vanuit het 
zonale veiligheidsplan”, zegt burge-
meester Lukas Jacobs.
BIN’s 35 keer opgestart
“Diefstal in woningen is een feno-
meen dat veel aandacht krijgt in de 
werking van het politiekorps. Via 
buurtonderzoek en vaststellingen, o.a. 
door het labo, probeert men telkens 
aanknopingspunten te vinden na 
de feiten. Maar er zijn ook gerichte 

controles op woninginbraken, vaak 
gecoördineerd op provinciaal niveau. 
Dit jaar waren dat er al 10.” Via de 
14 BIN’s in Kalmthout is er ook de 
welgekomen hulp van de inwoners 
zelf. Die werden in 2010 al 35 keer 
opgestart zodat de buurt werd verwit-
tigd. En steeds meer mensen maken 
gebruik van het gratis toezicht door de 
politie wanneer men op vakantie is. In 
de zone waren er dit jaar al bijna 1000 
aanvragen. 
Veilige fietsenstallingen
“Maar ook de aanpak van de fiets-
diefstallen geniet een grote prioriteit”, 

zo zegt de burgemeester. “Zo is er 
preventief toezicht aan de stations en 
de gemeente investeert in degelijke en 
veilige fietsenstallingen. En het is er 
belangrijk om je fiets te laten grave-
ren. Die maakt het gemakkelijker om 
de gevonden fiets terug bij de eigenaar 
te bezorgen. Zo konden dit jaar al 
56 gestolen fietsen worden terugbe-
zorgd.” Sinds kort kan je trouwens 
terecht op www.gevondenfietsen.be 
om te zien of je gestolen fiets werd 
teruggevonden.

Politie geeft prioriteit aan aanpak woninginbraken en fietsdiefstallen
Zoek je gestolen fiets via www.gevondenfietsen.be

Tot oktober van 2010 waren er in de politiezone Grens (Kalmthout, Essen, 
Wuustwezel) gemiddeld 26 woninginbraken per maand. Dat is een stijging 
tegenover 2009. Toen waren er 21 feiten per maand te noteren. Ook het 
aantal fietsdiefstallen nam lichtjes toe.  De eerste 8 maanden van 2010 re-
gistreerde de lokale politie 246 fietsdiefstallen, waarvan 119 in Kalmthout. 
Die gebeurden vooral aan de stations.

In de politiezone Grens waren er dit jaar  gemid-
deld 26 woninginbraken per maand
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Burgemeester Lukas Jacobs: “De 
avond begon met een ruime presenta-
tie van heel wat gerealiseerde projec-
ten en toekomstplannen.  Aan de hand 
van meer dan 250 foto’s en plannen 
gaf ik uitleg over de inhoud en de 
stand van zaken van de verschillende 
initiatieven. Per wijk bleven we dan 
wat langer stilstaan bij de projecten in 

de eigen omgeving. Die hadden vaak 
betrekking op nieuwe verkavelingen, 
herinrichting van wegen en pleinen en 
projecten voor meer verkeersveilig-
heid.” Nadien volgde de vragenronde. 
Lukas : “Daarbij was telkens heel wat 
aandacht voor meer verkeersveilig-
heid. Te hard rijden, sluipverkeer, 
te druk in de straat … in elke wijk 

gaven heel wat mensen hun opmer-
kingen. Ook de zorg voor het open-
baar domein was een vaak gehoorde 
opmerking. Er waren heel wat tips 
over grote en kleine mankementen aan 
wegen, voetpaden, oversteken, enz...”.

Veel volk en vele vragen op de wijkvergaderingen
In oktober organiseerde het gemeentebestuur met de wijkvergaderingen 
een ronde naar de 5 Kalmthoutse wijken : Nieuwmoer, Achterbroek, Cen-
trum, Dorp-Heuvel en Heide. Telkens was er een goede opkomst.

De wijkvergaderingen kenden een goede op-
komst

In Oostende lag de boot te wachten 
om uit te varen naar de windmolens 
op zee. Echter, de wind (6 Bft) belette 
een veilige uittocht . Er werd tekst 
en uitleg gegeven over het windmo-
lenpark op de Thorntonbank terwijl 
de boot aan wal bleef. Als alternatief 
programma volgde een rondleiding in 
de oude vissershaven van Oostende en 
het Fort Napoleon. ’s Namiddags ging 

het richting Zeebrugge voor een be-
zoek aan de streng beveiligde Fluxys-
site, de ING-Terminal. 
Daar gebeurt de Europese aanvoer en 

verdeling van vloeibare gassen met 
leidingen en boten. Een kort avond-
bezoek aan het idyllische Brugge 
maakte de uitstap compleet.

Op stap naar Oostende en Brugge

De bezoekers  in de onthaalruimte van de Fluxys-terminal in Zeebrugge

In het kader van de Week van de 
Smaak trok ook onze burgemeester 
een keukenschort aan.
‘De burgemeester kookt’ is één van 
de vele activiteiten om in Vlaanderen 
zoveel mogelijk mensen samen te 
brengen rond smaak- en eetcultuur. 
Spanje was dit jaar het gastland en 
daarom zorgde de mannen-kookclub 
van Heide voor een heerlijke paella en 
tappa’s
Vorig jaar waren de toeristische 
vrijwilligers te gast, deze keer was 
de eer aan de Kalmthoutse sportver-
enigingen om mee te komen smullen. 
Daarmee bedankt de burgemeester de 
vele vrijwilligers voor hun inzet bij de 
meer dan 70 Kalmthoutse sportvereni-
gingen.

De burgemeester aan het fornuis…
Op vrijdag 29 oktober had de startver-
gadering plaats van de Kalmthoutse 
CD&V senioren.
Een tiental ouderen wisselden van 
gedachten over de seniorenwerking 
binnen de afdeling. Gastspreker was 
Guy Dens, seniorenvoorzitter van de 
CD&V Voor- en Noorderkempen. 
Voorzitter Eugeen Lorriper gaf toe-
lichting bij de regionale en provinciale 
werking. “We willen als Kalmthoutse 
CD&V senioren positief wegen op 
het beleid , steunend op het lokaal se-
niorenbeleidsplan. We zullen daarbij 
extra aandacht geven aan specifieke 
seniorenthema’s, zoals huisvesting, 
zorg en mobiliteit”, aldus Eugeen. De 
volgende vergadering is voorzien in 
februari 2011.
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CD&V-Kalmthout organiseerde een 
‘energie-uitstap’ richting West-
Vlaanderen.

CD&V-senioren van start
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