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In Kalmthout zullen de lokale afdelin-
gen van CD&V en N-VA niet als kartel 
deelnemen aan de gemeenteraadsverkie-
zingen op 14 oktober 2012. Voorzitter 
Maarten De Bock: “Bij de gemeente-
raadsverkiezingen in 2006 vormden we 
nog een kartellijst. Die behaalde een 
ruime meerderheid van 16 op 25 zetels, 
met 14 zetels voor CD&V.
Met de gemeenteraadsverkiezingen in 
het vooruitzicht zijn beide partijen nu 
overeengekomen om niet als kartel naar 
de kiezer te trekken. De bereidheid tot 
samenwerking geldt nog steeds, maar 
CD&V beschikt over teveel goede en 
gemotiveerde kandidaten om nog langer 
samen één lijst te vormen.” CD&V is 

Schepen van openbare werken Jan 
Van Hooydonck: “Aan het kruis-
punt in Heide worden straks ook 
afslagstroken aangelegd waardoor 
de doorstroming vlotter zal verlo-
pen. Deze werken worden gecom-
bineerd met een stuk fietspad aan 
het kapelletje en een nieuw voetpad 
tussen het kruispunt en de super-
markt Carrefour. In de aanloopfase 
naar de totale herinrichting van de 
hele stationsomgeving in Heide 
worden nu al twee kleinere plein-
tjes aan de Withoeflei en de Cana-
dezenlaan vernieuwd aangelegd.

CD&V gaat alleen naar de kiezer in Kalmthout
Burgemeester Lukas Jacobs aangeduid als lijsttrekker

volop bezig met de lijstvorming. Het partijbestuur duidde ondertussen burgemeester 
Lukas Jacobs aan als lijsttrekker. Met een team van 25 kandidaten, jong en oud, nieuw 
en ervaren, trekt onze burgemeester zo opnieuw naar de kiezer voor 6 jaar goed be-
stuur in Kalmthout.

Heidestatiestraat in nieuw kleedje

De herinrichting van de Heidestatiestraat is volledig klaar. Het verkeer kan weer 
veilig passeren en voor de fietsers ligt een gloednieuw fietspad klaar, in com-
binatie met het voetpad. Vanaf  1 januari 2012 geldt er bovendien een strikte 
handhaving van de blauwe zone van max. 2 uur parkeren. Daarmee wordt het 
probleem van de langparkeerders in de straat en de onmiddellijke omgeving 
opgelost.

Nieuwe voorsorteerstroken zullen zorgen  voor een betere verkeersstroom aan het kruispunt 
van Heide
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Nieuwe gebouwen voor 
politie en brandweer

“Wij zullen daarvoor in 
Wuustwezel een weiland 

aankopen naast de school 
Berkenbeek aan de Nieuwmoer-

sesteenweg”, vertelt Lukas Jacobs, 
voorzitter van het politiecollege. 
“Er werd gezocht naar een centrale 
plek in het uitgestrekt werkings-
gebied van de politiezone Grens. 
Het wordt de nieuwe thuishaven 
voor een 120-tal medewerkers van 
de lokale politie.” De nieuwbouw 
zal circa acht miljoen euro kosten. 
“Naast het nieuwe, centrale kantoor, 
zal er in alle drie de gemeenten een 
lokaal onthaalpunt van de politie-

zone blijven bestaan. Die zullen 
wellicht  geïntegreerd worden in 
het gemeentehuis”, licht voorzitter 
Lukas Jacobs toe. 
Achter de brandweerkazerne aan 
het Kerkeneind werd intussen 
de windschuur aan het vroegere 
gemeentemagazijn afgebroken.  
Hiermee is de bouw van een nieuwe 
brandweerkazerne definitief  gestart. 
De huidige brandweerkazerne werd 
te klein. Na renovatie van het ge-
meentemagazijn en een deel nieuw-
bouw is er zo eind 2012 meer plaats 
voor de Kalmthoutse brandweerwa-
gens en het brandweerkorps.

Terwijl de werkzaamheden 
voor een nieuwe brand-
weerkazerne aan het Ker-
keneind achter de huidige 
kazerne gestart zijn, heeft 
ook de politiezone Grens 
(Kalmthout, Essen en 
Wuustwezel) zicht op een 
nieuw adres. 

Een schets van de nieuwe brandweerka-
zerne, achter de huidige kazerne aan het 
Kerkeneind

Ze hebben er lang op moeten wach-
ten, maar op 18 november was het 
zover. Samen met de burgemeester en 
enkele schepenen mochten de leden 
van de kindergemeenteraad voor het 
eerst door de glijbaan aan het gemeen-
telijk zwembad. Als allereerste kropen 

ze de trap op om met een leuke vaart 
doorheen de groene polyester buis te 
stromen. Onderweg genoten ze van 
een doorzichtig deel van de buis en 
de ‘daglichtringen’ zorgden voor een 
kleurrijke sfeer alvorens men in de uit-
glijbaan terecht komt. Veel bezoekers 

kwamen langs tijdens de Kalmthoutse 
zwembaddagen en genoten van de 
nieuwe attractie.

Plechtige ‘inglijding’ van glijbaan

Na vijf jaar noeste arbeid is het HELA-project in het 
Grenspark De Zoom - Kalmthoutse Heide afgewerkt. 
HELA is de afkorting voor ‘Heideherstel op Landduinen’. 
Dat had als doel om de heide, grensoverschrijdend, te 
herstellen en de open gebieden met elkaar te verbinden. 

Naast de officiële landsgrens 
vormde een bosgordel al jaren een 
natuurlijke grens tussen Nederland 
en Vlaanderen. In 2006 startten de 
werken om een ecologische ver-
bindingszone tussen beide lands-
delen te maken. Na vijf  jaar zijn 
de resultaten al goed zichtbaar, bv. 
aan de Paalberg. Er is volop gekapt, 

gedund en geplagd. Er werden ook 
nieuwe banken geplaatst en bijko-
mende wandelpaden aangelegd, 
zodat het publiek kan genieten van 
het nieuwe heidelandschap. Bur-
gemeester Lukas Jacobs opende in 
2006 de werkzaamheden met zijn 
Woensdrechtse collega (al plaggend) 
en mocht onlangs met de Woens-

drechtse wethouder de 
werkzaamheden symbolisch sluiten. 
Meer info over het project: 
www.grensparkzk.be. 

Heideherstel op landduinen afgerond

De start van het heideherstel in 2006 

De afronding van de werken in 2011 
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Na lange voorbereidingen 
zijn de eerste werken van 
start gegaan aan het Sport-
park aan de Heikantstraat. 
Een kraan maakte er brede 
gleuven over de ganse 
lengte van het 8,5 ha grote 
terrein. Velen dachten daar-
bij aan de aanleg van de 
drainage voor de sportter-
reinen. Echter, zover is het 
nog niet. 

Het betrof  een archeologisch on-
derzoek door een gespecialiseerde 
firma. Dit onderzoek was een 
voorwaarde vanwege de Vlaamse 
overheid alvorens de echte werken 
kunnen beginnen. Echte archeo-
logische vondsten werden er niet 
gedaan.
Sportschepen Gust Van Loon: 
”Daarmee kan straks gestart wor-
den met de effectieve aanleg van 
de 4 voetbalterreinen, de atle-
tiekpiste, de grote parking en de 
centrale weg. De ingang komt aan 
de vernieuwde Heikantstraat. Tus-
sen de voetbalvelden in wordt een 
gebouw geplaatst met ruimte voor 
kleedkamers op het gelijkvloers 
en kantineruimte op de verdie-
ping. KSK zal daarmee beschikken 
over een nieuwe thuishaven. De 
Heibos-spelers komen ook trainen 
op de nieuwe velden , maar de club 
verkiest de wedstrijden te blijven 
spelen op hun terrein in Heide”. 
Ter hoogte van de atletiekpiste 

komen twee kleinere gebouwen. 
Gust Van Loon:  “Eén daarvan 
is voor de atletiekclub ACK, het 
andere achteraan de piste zal dienst 
doen voor indoor-petanque, de 
zogenaamde ’boulodrome’. Zowel 
de atletiek- als de voetbalterreinen 
zullen worden omgeven door een 
Finse piste, met plaats voor de indi-
viduele lopers.
Tegen de Pastoor Hensstraat is 
ruimte voorzien voor de bouw van 
de nieuwe Gymka-turnhal.  De 

club kan daarbij alvast rekenen op 
provinciale ondersteuning. Vooraan 
is plaats voor outdoor-fitnesstoe-
stellen en een beach-volley-terrein-
tje.” 
De werken zullen starten in de 
loop van 2012 en wordt gespreid 
over meerdere jaren. Er wordt 
verwacht dat in het seizoen 2013-
2014 de eerst sporten er van start 
kunnen gaan.

Werken aan Sportpark van start

Het archeologisch onderzoek aan het 
Sportpark

Het plan van het nieuwe Sportpark aan 
de Heikantstraat

Meer lokaal nieuws? 
Kijk op www.kalmthout.cdenv.be

Volg ons op   
www.facebook.com/cdenv.kalmthout
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De N111 - Heuvel/Putsesteen-
weg - krijgt een nieuw fietspad. 
Schepen van mobiliteit René 
Francken: “Tussen de bocht aan 
de Korte Heuvelstraat en de 
Canadezenlaan, ter hoogte van 
taverne De Kar, komt aan beide 
zijden een van de weg geschei-
den enkelrichtingsfietspad. Zo 
zullen de fietsers op een veel vei-
ligere manier over deze drukke 
gewestweg kunnen rijden. Bij-
zonder aan het plan is dat voor 
deze werken ter hoogte van de 
woningen nauwelijks onteige-
ningen nodig zullen zijn. De 
plannen gaan uit van infiltratieri-
olering in de gracht, waarboven 
het fietspad wordt aangelegd.” 

Tegelijk wordt een riolering 
aangelegd voor de zuivering van 
de huishoudelijke afvalwaters. 
De aanleg is voorzien in 2014. 
De financiering van het project 

gebeurt door de gemeente, die 
daarvoor 80% subsidie ontvangt 
van de Vlaamse overheid.

Putsesteenweg krijgt gescheiden fietspad

De aanvrager kreeg vanwege de 
Bestendige Deputatie van de pro-
vincie Antwerpen daarvoor een 
bouwvergunning. De gemeente 
Kalmthout weigerde eerder 
dezelfde aanvraag, daarin onder-
steund door een resem negatieve 
adviezen vanuit de bevoegde 
administraties, de gemeentelijke 
commissie Gecoro en vele be-
zwaarschriften van de omwonen-
den. Voor de gemeente strookt 
de aanvraag hoegenaamd niet met 
de goede ruimtelijke ordening 
die zij voor ogen heeft in het 
bosrijke gebied. Daarom werkt 
de gemeente aan de opmaak van 
een RUP ’Woonbossen’, dat het 
behoud van het groene karakter 

in de omgeving nastreeft. Om 
de provinciale vergunning aan 
te vechten trekt de gemeente nu 
naar de Raad voor Vergunnings-
betwistingen. De advocaat van de 

gemeente heeft tegelijk ook een 
procedure ingeleid bij rechtbank 
waarbij de onwettigheid van de 
vergunning wordt aangetoond. 
Begin 2012 wordt daarin een eer-
ste uitspraak verwacht. Deze pro-
cedure heeft er alvast toe geleid 
dat de verkavelaar niet start met 
de bouwwerken, in afwachting 
van de uitspraak door de rechter.

Gemeente in beroep 
tegen bouwvergunning

De gemeente Kalmthout heeft op twee fronten een 
beroep ingesteld tegen de provinciale bouwvergunning 
voor de bouw van 11 woningen in het bos op de hoek van 
de Kinderwelzijnstraat en de Putsesteenweg. 


