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Algemeen CD&V-voorzitter Wouter 
Beke was te gast op de nieuwjaarsre-
ceptie van CD&V in Kalmthout.
U herkent op de foto, van links naar 
rechts, op de voorste rij: Jorgo Van 
Ginneken, Didier Van Aert, Hannes 
De Bock, Lea Van Looveren, Monique 
Buyens, Jan Oerlemans, Maggy Beyers, 

Baldwin Sondervan, Dirk Van Peel, 
Gert Van Dijck.
Tweede rij: Wies Peeters, Inge 
Goovaerts, Ad Van Hees, Herman 
Philipsen, Frank Couscheir, Lief  Vis-
sers, Martine van Hooydonk, Jef  Van 
den Bergh, Silke Lathouwers, Wouter 
Beke, Lukas Jacobs, Maarten De Bock, 

Annelies Beyers.
Achterste rij: Herman Huybrechts, 
Gilbert De Ridder, Lea Breugelmans, 
Bart Van den Bergh,  Tom De Weerdt, 
Cis Willemen, Gust Van Loon, Jos 
Van den Bergh, René Francken, Lud-
wig Haes, Jan Fraeters, Stijn de Ko-
ning, Jan Costermans.

Minder inbraken in woningen
In 2011 noteerde de lokale politie in Kalmthout 48 effectie-
ve woninginbraken. Burgemeester Lukas Jacobs: “Dat komt 
overeen met ¼ van de inbraken voor de hele zone.”

“In 2010 waren er nog 80 woninginbraken in onze gemeente. In de politiezo-
ne Grens (Kalmthout, Essen en Wuustwezel) waren er vorig jaar 193 inbraken 
in woningen. Dat zijn gemiddeld 16 feiten per maand, een daling met 20% ten 
opzichte van het jaar ervoor. In veertien zaken werden de daders gevat. De 
politie voerde in 153 dossiers een buurtonderzoek uit en vroeg 22 keer bij-
stand van het gespecialiseerd labo voor sporenonderzoek.” 
Met de aanwezigheid van meerdere treinstations in Kalmthout en Essen 
blijven vooral die buurten gevoelig voor fietsdiefstallen. Lukas Jacobs: “In 
2011 werden er in de zone Grens gemiddeld 25 fietsen per maand gestolen. 
Ook hier is een daling vast te stellen tegenover de cijfers van 2010. In onze 
gemeente verdwenen 136 fietsen vorig jaar. 
Het jaar ervoor waren dat er nog 173.”

CD&V-voorzitter Wouter Beke in Kalmthout

Het aantal inbraken in woningen in de 
politiezone Grens in 2011 is gedaald met 
20% tegenover 2010
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Het oude klooster van Nieuw-
moer naast de school ‘De Maatjes’ 
wordt een dorpshuis. Het verou-
derde gebouw, eigendom van de 
gemeente, wordt vervangen door 
een nieuwbouw. Enkel de bestaande 
gevel wordt bewaard. Schepen René 
Francken: “Het schepencollege 
stelde een architect aan voor de ont-
werpplannen. De nieuwbouw krijgt 
verschillende bestemmingen. Het 
gelijkvloers wordt een ruime ont-

moetings- en ontspannings-
ruimte. Achteraan wordt een 

terrasje voorzien, dat uitkijkt 
op de speelplaats van de school. 

Die speelplaats wordt nog dit jaar 
helemaal vernieuwd. Binnenin is een 

publieke ruimte, met een toog en een 
keukentje. Er is ook ruimte voorzien 
voor computercursussen.” Zo zal het 
dorpshuis functioneren als ‘antenne’ 
van het dienstencentrum ‘De Groten 
Uitleg’. Rene Francken: “Daarmee 
wordt in ons dorp ook een aanbod 
gerealiseerd op maat van de ouderen, 
met plaats voor ontmoeting, ont-
spanning, cursussen en lokale dienst-
verlening.” Op de verdieping krijgt 
de jeugdbibliotheek van Nieuwmoer 

een nieuwe stek. CD&V-raadslid Jan 
Oerlemans: “Ideaal gelegen zo vlak 
naast de school. De tweede verdie-
ping is opnieuw een vergaderruimte 
en onder het dak komt de archief-
ruimte voor de school ‘De Maatjes’. 
Het gebouw wordt voorzien van een 
lift, zodat een maximale toegankelijk-
heid wordt gecreëerd voor de be-
zoekers.” Ook in Achterbroek komt 
ondertussen het kloostergebouw op 
de Achterbroeksteenweg naast basis-
school De Linde met gelijkaardige 
ideeën in beeld. De voorstellen kwa-
men boven via de bevraging van de 
dorpsraad. Het gebouw is eigendom 
van de Dekenij Essen, waarmee de 
gemeente gesprekken zal opstarten 
over de bestemming van het gebouw. 
Vanuit Achterbroek is men vooral 
vragende partij om er een initiatief  
voor kinderopvang te realiseren.

Jan Oerlemans

Er wordt in 2012 werk gemaakt van de 
verdere vernieuwing van de sportzaal 
in Achterbroek. De gemeente zorgt er 

voor een nieuwe sportvloer, die na 25 
jaar aan vervanging toe is. 
Gust Van Loon, schepen van sport: 
“Mede op vraag van volleybalclub 
Fixit wordt een ‘vlakelastische’ sport-
vloer aangelegd. Daardoor verhoogt 
de veerkracht bij het sporten en lopen 
de sporters ook minder blessures op. 
De nieuwe vloer wordt zowel gebruikt 
voor volleybal, tennis, gymnastiek en 
de schoolsport. De gemeente kan voor 
deze nieuwe vloer rekenen op Vlaamse 
subsidies. Zo wordt 50% van de inves-

teringskost betaald door de Vlaamse 
overheid. De totale kost is € 65.000, 
waarvan de helft dus wordt gesubsidi-
eerd.” Ook de douches en het sanitair 
worden in de 
loop van het 
jaar vernieuwd. 
Daarvoor is 
een bedrag van 
€ 35.000 in 
de begroting 
opgenomen.

Nieuwe vloer in
sportzaal Achterbroek

De nieuwe sportvloer 
verhoogt de veerkracht

Klooster Nieuwmoer
wordt ‘dorpshuis’

Het oude kloostergebouw

De plannen van het dorpshuis in Nieuwmoer-Dorp René Francken

Sportschepen 
Gust Van Loon
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‘Luierpremie’ van € 50 voor jonge ouders
Maarten De Bock, schepen van mi-
lieu: “Sinds vorig jaar leveren we in 
Kalmthout bijkomende inspannin-
gen om onze afvalberg te verkleinen. 
Het huishoudelijk afval in je grijze en 
groene containers wordt nu gewogen 
en je betaalt een bijdrage op basis van 
dit gewicht. Naarmate je minder afval 
meegeeft, moet je minder betalen.” 
Een deel van het restafval is echter niet 
te vermijden, zoals luiers bijvoorbeeld. 

Schepen Maarten De Bock: “Daarom 
compenseren we deze ‘meerkost’. We 
betalen een luierpremie van € 50 per 
kind per jaar, tot en met de leeftijd van 
3 jaar.  Het bedrag kan gebruikt worden 
om de huisvuilophaling te bekosti-
gen, de meerkost van het luierafval bij 
de onthaalouders te betalen of  voor 
de aankoop van herbruikbare luiers. 
Ouders met jonge kinderen ontvingen 
recent daarvoor een aanvraagformulier.” 

Kinderen aan het woord: 
“Wat zou jij doen als je burgemeester was?”

Schepen van leefmilieu Maarten De Bock

Centrumplan Kalmthout in uitvoering
Met de bouw van de nieuwe brandweerkazerne achter de hui-
dige kazerne is de eerste fase in uitvoering van het ‘Centrum-
plan’ voor Kalmthout. Rond het gemeentehuis worden de 
volgende jaren verschillende initiatieven genomen met plaats 
voor een nieuwe verkaveling en bijkomende gemeenschaps-
voorzieningen. Burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd voor 
Wonen: “Achter het gemeentehuis, waar vandaag de serres 
van Philippo Rozen staan, komt een nieuwe woonwijk met 47 
woningen. Er wordt een nieuwe straat aangelegd vanuit het 
Kerkeneind over de parking van het huidige politiegebouw. 
Samen met de verkavelaar is gekozen voor een kwalitatieve 
invulling van betaalbare woningen. De gronden zijn immers 
gemiddeld 250 m² groot. Deze plannen geven vorm aan 
de kernversterking van het centrum van de gemeente. De 
verkaveling wordt in het najaar aangelegd.” Deze verkave-
ling sluit naadloos aan bij de toekomstplanning voor een 
nieuw cultureel centrum en de uitbreiding van het gemeen-
tehuis. Daarvoor werd eerder een ontwerp goedgekeurd via 

een architectuurwedstrijd. De bestaande brandweerkazerne 
wordt daarbij omgebouwd en uitgebreid. De plannen moeten 
concreet vorm krijgen vanaf  2014. Voor en achter de nieuwe 
voorzieningen wordt een ruime parking aangelegd. Immers, 
met de komst van het dienstencentrum is de parkeerdruk erg 
toegenomen in het centrum van Kalmthout.

De nieuwe verkaveling komt achter het gemeentehuis en sluit 
aan bij de nieuwe brandweerkazerne, het te bouwen cultureel 
centrum en de uitbreiding van het gemeentehuis.

“Wat zou jij doen als je burgemeester was?” 
Deze vraag legde CD&V voor aan kinderen en 
jongeren aan het zwembad van Kalmthout. 
“Er kwamen heel wat enthousiaste reacties”, zeggen Lea Van 
Looveren en Inge Goovaerts van CD&V-Kalmthout. 
Dit is een greep uit de meningen van de kinderen:
• Meer speeltoestellen of  een park
• Meer parking aan het zwembad
• Een lichtjesstoet bij Halloween
• Een ijspiste in de winter
• Eén snoepdag per jaar
• De grote mensen terug naar school, dan zijn er geen auto’s op straat en hebben de kinderen veel meer plaats om te spelen
• Mensen beboeten die roken op de heide
• Veel fietspaden
Meer info over deze CD&V-actie: www.detoekomstluistert.be

“Er kwamen heel wat enthousiaste reacties van de kinderen.”



OCMW-voorzitter en 
schepen van welzijn 

Dirk Van Peel
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Nieuwe OCMW-diensten in de lift
Meer dan 26.000 hemden op de strijkplank

OCMW-voorzitter  Dirk Van Peel: “Het 
strijkatelier De Plooiing, op de Kapel-
lensteenweg, heeft ondertussen 315 
klanten, die voor  bijna 5.000 diensten-
cheques hun strijk binnen brachten. 
Dat komt zowat overeen met 26.292 
hemden die vorig jaar op de strijkplank 

lagen.” Een ander gesmaakt OCMW-
initiatief  is het Dienstencentrum ‘De 
Groten Uitleg’ op het Kerkeneind. 
In totaal zijn er al bijna 1.000 mensen 
geregistreerd die samen 4.331 maaltij-
den voorgeschoteld kregen. Ook de 
biljart in het dienstencentrum is erg 
in trek. Steeds meer mensen dienen 
zich aan voor een gezellig partijtje. Het 
dienstencentrum kan rekenen op de 
gewaardeerde medewerking van 25 vrij-
willigers, die elke week klaarstaan. Over 
gans het jaar werden er ook uiteenlo-
pende en druk bijgewoonde activiteiten 
georganiseerd. Dat gaat van gezond-
heidswandelingen, aquarel, pedicure, 
gezelschapspelen, Tai chi, enz…”

Ook de Digidak-activiteiten zitten in de 
lift: 385 mensen namen in 2011 deel aan 
computerinitiaties. 1/3 daarvan waren 
nieuwe gezichten. Zij worden begeleid 
door 12 vrijwilligers. En de vrijwilligers 
van ‘Handicar’ voerden 485 ritten uit, 
waarvan 405 voor particulieren en 80 
vanuit de rust- en verzorgingstehuizen.
Dirk Van Peel: “De cijfers tonen aan 
dat nieuwe diensten van het OCMW-
Kalmthout succes kennen. 
Hiermee wordt laagdrempelig en 
dichtbij huis een nuttige dienstverlening 
aangeboden.”

Er komt heel wat volk over de vloer in 
het Dienstencentrum, ook om te biljarten

De gemeente doet heel wat inspannin-
gen voor de aanleg van nieuwe fietspa-
den. Telkens slaagt de gemeente er ook 
in om voor deze projecten subsidies in 
de wacht te slepen. Dat gebeurt vanuit 
het Fietsfonds, met Vlaamse en provin-
ciale middelen. Schepen Jan Van Hooy-
donck: “Vlaams CD&V-minister van 
Openbare Werken Hilde Crevits zorgde 
zo voor  € 90.000 steun voor de aanleg 
van het fietspad in de Heikantstraat en 

€ 50.000 voor het fietspad in de Hei-
destatiestraat. Voor de aanleg van het 
fietspad naast spoorlijn 12 ontving de 
gemeente van de minister ook € 85.000 
voor het deel tussen Heuvel en de Vo-
gelenzangstraat. In al die projecten legt 
provinciebestuur de andere helft bij.”
De provincie Antwerpen is ook volop 
bezig met de aanleg van de resterende 
delen langs de spoorlijn. De werken 
aan de Bevrijdingslei in Heide richting 

Kapellen zijn in uitvoering .In het voor-
jaar volgt nog de aanleg van een nieuw 
fietspad tussen de Vogelenzangstraat 
en de Kijkuitstraat. De voorbereidin-
gen voor de aankoop van grond langs 
de spoorlijn tussen de Kijkuitstraat en 
het station van Heide lopen volop. De 
gemeente op haar beurt is bezig met de 
grondaankopen voor een vrijliggend 
fietspad langs de Essensteenweg en 
Wuustwezelsteenweg in Nieuwmoer en 
de Achterbroeksteenweg. De plannen 
voor fietspaden langs de Roosendaalse-
baan, Putsesteenweg en het resterende 
deel van de Bras-
schaatsteenweg zijn in 
opmaak.

Geef je mening!
We zijn benieuwd naar je mening over Kalmthout. 
Waar moet de prioriteit liggen de volgende 6 jaar voor Kalmthout?  
Laat het ons weten via info@kalmthout.cdenv.be

De nieuwe diensten die het OCMW sinds enkele jaren aanbie-
den, kunnen op veel interesse rekenen. Zo blijkt uit de cijfers. 

Subsidies voor fietspaden

Het fietspad naast spoorlijn 12 tussen Heuvel en Vogelenzangstraat

Schepen van 
Openbare Werken 

Jan Van Hooydonck


