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KALMTHOUT
GOED GEZIND 

ONDERWEG

Nog tot eind 2018 in gemeenteraad
René Francken was van 1978 tot 1988 politieagent in Kalmthout 
en stond zo al dicht bij de werking van de gemeente. Als lid van 
de wijkraad in Nieuwmoer en het oudercomité van basisschool 
Maatjes zette hij twintig jaar geleden de stap naar de lokale poli-
tiek. “Na de stopzetting van het pluimveebedrijf dat ik samen 
met mijn vrouw van ’89 tot 2007 runde, legde ik me voltijds toe 
op gemeentepolitiek. Als deze legislatuur eindigt in 2018 zat ik 
negentien jaar in de gemeenteraad - waar ik tot dan nog blijf zit-
ten - maar als schepen is het nu aan mijn opvolger”, vertelt René.

Kerkomgeving Nieuwmoer
In de huidige bestuursploeg is René bevoegd voor Openbare wer-
ken, Kerkhoven en stedenbouwkundige vergunningen. “Vroeger 
was ik nog schepen van Ruimtelijke ordening, Verkeer, Land-
bouw, Milieu en groen. Als je twintig jaar in het gemeentebestuur 
zit, ben je bij veel beslissingen en realisaties betrokken. Veel dos-
siers die ik als schepen mee opvolgde, zie je vandaag nog in het 

straatbeeld. Ik ben blij dat we de kerkomgeving in Nieuwmoer 
konden herinrichten en dat we volgend jaar hier een dorpshuis 
krijgen. Langs de Essensteenweg bouwen ze sociale woningen 
en de toekomstplannen voor het woonuitbreidingsgebied in 
Nieuwmoer liggen vast. Voor de fietspaden langs de gewestwegen 
Wuustwezelsteenweg en Essensteenweg heb ik vele uren verga-
derd met alle betrokken partijen.”

Herinrichting winkelcentrum De Beek
“De Kalmthoutse kerkhoven kregen mooie afscheidspaviljoenen. 
Als toenmalig schepen van Verkeer pleitte ik mee voor het inzet-
ten van gemachtigde opzichters aan scholen. We hebben Galant 
opgericht, de gemeentelijke adviesraad voor land- en tuinbou-
wers. Ik ben tevreden dat ik als laatste groot project nog kan mee-
werken aan de herinrichting van winkelcentrum De Beek.  Graag 
bedank ik alle mensen waar ik de voorbije jaren goed mee kon 
samenwerken en ik wens mijn opvolger veel succes”, besluit René 
Francken. 

Zoals afgesproken na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 geeft schepen René Francken (63) uit 
Nieuwmoer vanaf 1 januari 2016 de fakkel door aan dorpsgenoot Jan Oerlemans (53). René stapte twintig 
jaar geleden in de Kalmthoutse politiek en was dertien jaar schepen, onder meer van Openbare werken. 
“De belangrijkste realisaties waar ik aan meewerkte, zie je nog dagdagelijks als je door Kalmthout rijdt. 
Denk maar aan fietspaden of de vernieuwde stationsomgevingen”, blikt René tevreden terug.

Schepen René Francken geeft fakkel door aan Jan Oerlemans

CD&V Kalmthout wenst 
iedereen fijne feestdagen

Jan Oerlemans (links) volgt René Francken op als schepen.
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Herinrichting 
kerkhof Heide 
kan starten
In het voorjaar van 2016 start 
de herinrichting van het kerkhof 
in Heide. “We willen op de 
begraafplaats van Heide meer 
openheid creëren ”, legt schepen 
Maarten De Bock uit. Hij zat 
mee in de werkgroep die het 
herinrichtingsplan opmaakte. 

“Reeds in 2013 vroeg het gemeentebe-
stuur aan een tuinarchitect om een visie 
te ontwikkelen over het kerkhof van Hei-
de. Zijn plannen werden gedetailleerd 
besproken in een werkgroep die bestond 
uit medewerkers van de parochie en ge-
meentelijke diensten, maar ook gidsen 
die rondleidingen op de begraafplaats 
doen. Zo zijn we in overleg tot een de-
finitief herinrichtingsplan gekomen dat 
vanaf het voorjaar uitgevoerd zal wor-
den.”

“Door bomen te rooien en nieuwe aan 
te planten, willen we meer licht en open-
heid creëren. Langs de zijkant planten we 
een haag aan om de privacy van de naaste 
buren te garanderen. De klinkerpaden 
zullen we heraanleggen, maar de centrale 
as die grotendeels het uitzicht bepaalt, 
blijft behouden. Nieuwe graspaden moe-
ten van de begraafplaats een beter geheel 
maken en er komt ook een vernieuwde 
inkom. We bouwen ook een nieuw ma-
teriaalhuisje en voorzien een staanplaats 
voor containers.  Voor de totale herin-
richting van het kerkhof van Heide heb-
ben we een budget van 110.000 euro 
voorzien”, besluit Maarten De Bock.

Schepen Maarten De Bock 
op het kerkhof van Heide.

Sportpark Heikant krijgt 
steeds meer vorm
De aanleg van Sportpark Heikant verloopt volgens plan. De laatste fase -de aanleg van 
de sportvelden en de finale afwerking- is gestart. 
“De gebouwen voor voetbalclub K. Kalmthout S.K., atletiekclub ACK en de Kalm-
thoutse petanqueclub zijn opgeleverd”, legt burgemeester Lukas Jacobs uit. “Vorige 
maand zijn we met medewerkers van de drie clubs hun gloednieuwe accommodatie 
gaan bekijken. Zo kunnen ze zich een goed beeld vormen van hoe ze hun deel nog wil-
len afwerken of inrichten.”  

De drie voetbalvelden in natuurgras zijn ingezaaid en zien al mooi groen. De petanque-
club heeft hun vier binnenbanen in de boulodrôme al ingespeeld”, weet burgemeester 
Lukas Jacobs. “Nu volgt nog de aanleg van een kunstgrasvoetbalveld, de atletiekpiste, 
buitenbanen voor petanque en de Finse looppiste rond het volledige sportpark. Er ko-
men veldjes voor beachvolley en we plaatsen enkele fitnesstoestellen en speeltuigen. Al-
les verloopt volgens plan. Vanaf september 2016 zal er naar hartenlust gesport worden 
op Sportpark Heikant. Kort daarvoor organiseren we een openingsweekend zodat ie-
dereen met eigen ogen het nieuwe sportpark kan komen bekijken”, aldus Lukas Jacobs. 

Spots op Heibos
Voetbalclub Heibos verhuist niet mee naar Sportpark Heikant, maar investeert sa-
men met de gemeente in hun accommodatie aan de Max Temmermanlaan.  “Heibos 
plaatste vier grote lichtmasten van 18m hoog met LED-verlichting”, licht sportschepen 
Maarten De Bock toe. Dit biedt hen de mogelijkheid om op zaterdagavond te voetbal-
len.  De officiële inhuldiging van de lichtinstallatie vond plaats voor de derby tegen 
Nieuwmoer. Aan de lichtinstallatie hangt een prijskaartje van ruim 40.000 euro. Net 
zoals bij Achterbroek en Nieuwmoer subsidieerde de gemeente 72% van de investering 
of zo’n 29.000 euro”, geeft Maarten De Bock nog mee.

Sportpark Heikant 
krijgt steeds meer 
vorm en kleur.

Sportschepen 
Maarten De Bock (links) 
en burgemeester 
Lukas Jacobs ontsteken 
de nieuwe verlichting van 
voetbalclub Heibos. 
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Ondersteuning voor lokaal detailhandelbeleid
Ook in Kalmthout staan de klassieke de-
tailhandel, winkelstraten en oude win-
kelcentra steeds meer onder druk. De 
leegstand van winkelpanden in de Hei-
destatiestraat en De Beek bewijzen dat. 
Consumenten veranderen hun koopge-
drag. Ze kopen steeds meer online en 
trekken vaker naar winkelcentra met 
een groter en goedkoper aanbod. “Win-
kelstraten zijn nochtans belangrijk voor 
de leefbaarheid van de gemeente”, zegt 
burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd 

voor lokale economie. “De handelsker-
nen zorgen voor tewerkstelling, maar 
brengen ook gezelligheid en beweging 
in de straat. Het gemeentebestuur inves-
teerde daarom enkele jaren geleden in de 
heraanleg van de Heidestatiestraat en is 
nu volop bezig met de vernieuwing van 
winkelcentrum De Beek.”

“Maar we moeten ook verder kijken”, al-
dus de burgemeester. “Daarom gaan we 
samenwerken met het provinciebestuur. 

Samen investeren we in een ‘detailhan-
delcoach’. Die zal ons met de nodige 
expertise begeleiden in een traject om 
de handelskernen in Kalmthout te ver-
sterken en o.a. leegstand proberen tegen 
te gaan. Het project moet uitmonden in 
actieplannen om het Kalmthouts detail-
handelbeleid verder te concretiseren. De 
uitwerking ervan volgt in het voorjaar 
van 2016, in overleg met vertegenwoor-
digers van de verschillende handelsker-
nen in de gemeente. 

JongCD&V pleit voor 
pop-up stores in 
lege winkelpanden
De Kalmthoutse CD&V-jongeren pleiten voor een concrete aanpak. “We 
zijn absoluut voorstander van pop-up stores in Kalmthout”, stelt Didier 
Van Aert, voorzitter van JongCD&V. “Het geeft jonge ondernemers de 
kans om met een relatief laag budget te proeven van het ondernemerschap. 
Voorts zijn de risico’s minimaal omdat de kosten samenhangen met de be-
eindiging van het project. Voor verhuurders van leegstaande winkelpanden 
is het een mogelijkheid om terug inkomsten te genereren uit hun pand en 
om verloedering van gebouwen en het straatbeeld te voorkomen. Pop-up 
stores kunnen ook op lange termijn bijdragen aan de economie en ontwik-
keling van Kalmthout, want niets weerhoudt ondernemers ervan om op 
permanente basis hun zaak verder uit te baten.”

Burgemeester Lukas Jacobs in de Heidestatiestraat met 
Didier Van Aert, Silke Lathouwers en Stefanie Van Looveren 
van de Kalmthoutse CD&V-jongeren. 

Heel wat  Kalmthoutenaren kwamen op zaterdag 14 november  
naar de infomarkt over het gemeentelijk ruimtelijk uitvoerings-
plan “Woonbos” in Heide. Op deze ‘markt’ werd het grootste 
RUP dat Kalmthout ooit opstelde op een interactieve manier 
voorgesteld. 
In de parochiezaal in Heide bogen ruim 200 inwoners zich over 
het RUP ‘Woonbos’. Dit plan omvat 160 hectare en gaat over 
het gebied in het zuidwesten van de gemeente, dat grenst aan de 
Kalmthoutse en Withoefse Heide. De hoofdbestemming is en 
blijft residentieel wonen in een bosrijke omgeving. 
De gemeente koos met de infomarkt voor een nieuwe aanpak om 
de inwoners te informeren. In de plaats van een infoavond bleek 
de formule met vrije inloop een succes. Alles werd overzichtelijk 
gepresenteerd. Centraal lag een groot plan op tafel waar ieder-
een samen details kon bekijken. De aanwezige deskundigen van 
de gemeentediensten en studiebureau Omgeving, burgemeester 
Lukas Jacobs en schepen voor Ruimtelijke Planning Jef Van den 
Bergh, stonden klaar om de vele vragen te beantwoorden. 
Het openbaar onderzoek loopt nog tot 31 december 2015. Tot 
dan kan je nog je mening over dit plan uiten. 

Interactieve infomarkt over RUP Woonbos

Iedereen kon op grote plannen in detail bekijken wat het 
RUP Woonbossen juist zal inhouden.
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COLOFON
 
Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&Vwerking 
in onze gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter kan? 
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
 

Uw lokale contactpersoon:
Stijn de Koning
(stijn.de.koning@telenet.be)
www.afdeling.kalmthout.be

Volg ons op Facebook: 
www.facebook.com/kalmthout.cdenv

 
Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel 
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig:  
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden Ve
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CD&V Kalmthout zet het nieuwe jaar stijlvol in. Op vrijdag 22 
januari 2016 verwelkomen we onze nationale voorzitter Wouter 
Beke in het prachtige decor van Kasteel De Markgraaf. Een unieke 
kans om dit prachtige landgoed eens te bezoeken. U bent welkom 
vanaf 19 uur. Naast een speech van Wouter Beke zal burgemeester 
Lukas Jacobs de aanwezigen kort toespreken, waarbij hij halfweg 
deze legislatuur even achterom kijkt, maar ook samen met u wil 
vooruitblikken. Iedereen is van harte welkom!

Ontmoet Wouter Beke in kasteel De Markgraaf

Het prachtige kasteeldomein De Markgraaf aan de rand van de Kalmthoutse heide. 

Op zaterdag 21 november werd de fietsostrade in Kalmthout of-
ficieel ingereden. Ondanks het slechte weer verzamelden heel wat 
fietsers aan het station van Heide. Van daaruit reden ze – over het 
laatst aangelegde stuk fietsostrade – tot aan het station van Kalmt-
hout. In het nabijgelegen Arboretum kon iedereen zich verwarmen 
bij een hapje en een drankje.

Eerste gemeente met volledige fietsostrade
“Kalmthout is de eerste gemeente op het traject tussen Antwerpen 
en Essen waar de fietsostrade volledig klaar is”, weet Jef Van den 
Bergh, schepen van mobiliteit. “De gemeente gaf destijds het start-
schot om een veilige fietsverbinding aan te leggen. Met de hulp van 
de provincie werd die de laatste jaren op veel plaatsen versneld gere-
aliseerd. Tussen Essen en Antwerpen kan iedereen nu veilig fietsen. 
Bijna het volledige traject loopt het fietspad evenwijdig aan spoor-
lijn 11. Op de plaatsen waar de fietsostrade andere wegen kruist, 
moeten zowel fietsers als andere weggebruikers wel extra voorzichtig 
zijn”, geeft Jef Van den Bergh nog mee. 

Député Ludwig Caluwé (links), burgemeester Lukas Jacobs en député 
Luk Lemmens trotseren het barre weer om de fietsostrade in te rijden. 

Fietsostrade officieel ingereden


