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Vrijdag 5 januari 2018, Strijboshof,  

gemeentelijke nieuwjaarsreceptie 

 

Dames & heren, 

Beste genodigden, 

 

Iedereen van harte welkom hier op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. 

We wensen iedereen het allerbeste voor het nieuwe jaar 2018. En dat betekent 

vooral : veel geluk, een goede gezondheid en een goed gevoel toe bij alles wat je 

doet.  

 

Ik overloop eerst traditioneel de personeelsleden voor vele jaren van ‘moed en 

zelfopoffering’.   

 

- Hebben 25 jaar dienst: 

 

-    bij de gemeente: Sonja Milbau, Gina Goetschalckx, Jack Van Meel 

 

- bij Gitok: Ingrid Spooren, Joris Mous, Jef Torfs, Leen Ribbens,  

           Martine De Lie, Ann Van Steenbergen 

 

- bij Kadrie: Erik Hurts, Veerle Ribbens, Lutgart Van den Bergh 

 

- bij Maatjes: Annemie Peeters 

 

- Hebben 35 jaar dienst  

 

- bij de gemeente: Paul Verboven, Frans Brocatus 

 

- bij OCMW: Ingrid Van den Kieboom 

 

 

- En gingen op verdiend pensioen: 

   

-   gemeente: Marlies De Clerck, Toon Van Ginneken, Willy Van Thillo, 

                     René Pastyn 

 

- OCMW: Marga Beyers, Nadine Cleyman 

 

- Maatjes: Riet Van den Bleeken 

 

- Gitok: Chris Van Looy, Friedel Jacobs, Paul Adriaenssens. 
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- Nog 2 eretekens, bij de brandweer 

 

- 25 jaar dienst: Dirk Pyl 

- 35 jaar dienst: Jef Duerloo 

 

Proficiat voor al deze mensen. Jullie mogen na de toespraak de cadeau’s en 

oorkondes komen ophalen. 

 

Beste mensen, 

 

We kregen onlangs als gemeente erg leuk nieuws te horen. Kalmthout is door de 

krant Het Nieuwsblad verkozen tot de ‘3de beste gemeente van Vlaanderen. 

Daarmee staan we op het podium onder de 308 Vlaamse gemeenten, samen met 

winnaar Oostkamp en Bornem, die 2de eindigde. De redactie van de krant peilde 

de afgelopen 2 jaar naar de dienstverlening en naar de leefbaarheid van de 

gemeenten.  

 

De eerste tien testen peilden naar de werking van de gemeente. Hoe scoort de 

bib? Hoe bereikbaar is de burgemeester?  Er werd een beltest uitgevoerd die 

naging hoe snel je werd geholpen. Hoe proper zijn de begraafplaatsen en 

hoeveel belastingen moet je betalen? Is de website gebruiksvriendelijk en is het 

gemeentehuis toegankelijk? En ook, is de openbaarheid van bestuur goed 

georganiseerd? 

 

De tweede reeks testen onderzocht de leefbaarheid van de gemeenten. Wat 

verwacht de Vlaming van zijn leefomgeving en hoe goed slagen de gemeenten 

erin om omstandigheden te creëren waarin mensen zich thuis voelen? Concreet 

ging dat over het aanbod van openbaar vervoer, de sportinfrastructuur, de 

winkels en het schoolaanbod. Daarnaast werden ook meningen opgevraagd over 

het veiligheidsgevoel, de rust en de groene ruimte, de betaalbaarheid van de 

woningen en het sociaal contact onder de bewoners. 

 

Als die test leverden punten op en de eindscore bezorgde Kalmthout dus een 

bronzen medaille. Dat is opsteker voor iedereen die Kalmthout mee maakt tot 

wat het vandaag is. En dat zijn heel wat mensen. Niet alleen de mensen die 

actief zijn bij de gemeente of het OCMW, als medewerker, bestuurder of 

vrijwilliger. Jullie dus. 

 

Het gaat ook om de vele verenigingen, organisaties, scholen, straatcomités, 

bedrijven, horeca, enz. Iedereen draagt op zijn of haar manier bij tot het welzijn 

in Kalmthout. In feite is het een pluim op de hoed van al de. Een pluim ook op 

ieders hoed hier aanwezig. 
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Daarvoor wil ik iedereen van harte bedanken. Samen met deze wens: laat ons 

verder werken om van onze mooie gemeente vooral een aangename plek te 

maken om te leven, te wonen en te werken. En laat ons ook de uitdagingen 

verder aanpakken die beter kunnen.   

 

Beste mensen, 

 

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe getallen van het afgelopen jaar. Op 1 

januari waren we met exact 18.600 Kalmthoutenaren. Dat is een stijging met 

120 inwoners. De dames blijven ruim in de meerderheid: zij zijn met 9.483, de 

mannen zijn met 9.117. 

 

Opvallend en tegen de tendens in: er waren opnieuw meer geboortes. Er werden 

vorig jaar 167 Kalmthoutse baby’s geboren tegenover 163 het jaar ervoor.  

 

En wat zijn de populairste namen? Bij de meisjes zijn dat 2 namen op de 1ste 

plek, nl. Marie en Amelie. Bij de jongens is Matthias de nr. 1. 

 

Nog goed nieuws, het aantal echtscheidingen blijft spectaculair dalen. In 2017 

waren er dat 16. Twee jaar geleden waren er dan nog 30. Dat is dus een 

halvering. 

 

En ook de jubilarissen doen het zeer goed: dat waren er 86, koppels die 50, 60 

en 65 jaar zijn getrouwd. 2 koppels haalden zelfs hun platina of 70-jarig 

huwelijk. 

 

2017 was ook het jaar waarin een aantal nieuwe dingen in ons vertrouwde 

Kalmthouts straatbeeld verschenen.  

 

Zo lanceerden we de gele papiercontainer. Naast de grijze en de groene 

container, staat er op heel wat plaatsen ondertussen ook een gele. Meer dan 2500 

gezinnen en bedrijven schreven in op het aanbod. En de mannen die het papier 

in de camion moeten kieperen, die zijn er ook heel blij mee. 

 

Er verschenen opnieuw ook enkele nieuwe straatnaamborden. De Theeuwstraat 

in de Nieuwmoer, de Henry Van de Veldelaan en de Krenkhoek aan de nieuwe 

verkaveling in de Vogelenzangstraat tegen het spoor. Den Theeuw was een 

legendarisch fietsenmaker, Henry Van de Velde was een befaamd kunstschilder, 

ontwerper en architect en verbleef regelmatig in Kalmthout. En de Krenkhoek, 

zo werd die plaats al in de 17de eeuw daar genoemd, het is een omschrijving 

voor een plaats waar weinig gewassen groeien. 
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Nog iets nieuws: voor het eerst werd een ‘schoolstraat’ geïnstalleerd.  Aan de 

Sint-Jozefschool in Heide is in het straatje naast de kerk voor en na de school 

geen plaats meer voor auto’s van opdringerige ouders die zo dicht mogelijk bij 

de schoolingang willen staan. De school is er blij mee. De chaos is er verdwenen 

en de kinderen kunnen zich veiliger bewegen in de onmiddellijke omgeving van 

de school. Dat is dus voor uitbreiding vatbaar. 

 

En nog een initiatief dat sinds vorig jaar voor het eerst in het straatbeeld 

kwamen: de camera’s. Die staan en hangen ondertussen aan de 3 treinstations 

waar ze de fietsen scherp in ’t oog houden.  

 

De woninginbraken in Kalmthout en in onze zone kenden begin vorig jaar een 

forse daling. Er waren wel 60% minder inbraken. Maar inbraken, dames en 

heren, die komen en gaan. En ondertussen staan we weer met onze beide voeten 

op de grond. Sinds enkele maanden ondergaan we een heuse inbrakenplaag. De 

maand november kende een hoogtepunt met wel 80 inbraken voor de 

politiezone. Dat is meer dan 2 per dag. In Kalmthout waren er in 2017 wel 144 

inbraken, voor de PZ Grens waren dat er 416. Vorig weekend nog werden 4 

mogelijke inbrekers na fors politiewerk bij de kraag gevat. De politie staat 

paraat en zo af en toe grijpen ze mogelijke daders bij de kraag. Jammer genoeg 

zij die soms even snel terug vrij. 

 

En om de ongewenste gasten nog meer op te sporen zal de politiezone straks ook 

investeren in ANPR-camera’s bij het binnenrijden van de gemeente. Daarbij 

worden de nummerplaten van de voorbijrijdende voertuigen worden 

geregistreerd. 

 

Ook de horeca kreeg dieven op bezoek: niet alleen in de sportkantines op het 

Sportpark, waar we ondertussen camera’s plaatsen. Ook het Brouwershuis kreeg 

ongewenst bezoek: ze gingen er aan de haal met de friteuse, bitterballen en een 

leeg vat bier.  

 

Nu we toch over horeca bezig zijn: onze gemeente had ook voor het eerst te 

maken met een aantal pop-up-bars. De bosbar deed in de zomer z’n intrede aan 

de rand van de Kalmthoutse heide. Deze kerstvakantie kan je er ook terecht voor 

de winterse versie. En vorige week had de Winterbar van de Dorpsraad in 

Achterbroek ook veel succes. 

 

Nog horeca-nieuws: dit weekend vieren de nieuwe uitbaters 1 jaar café de 

Pullman. Café De Joker in Nieuwmoer, recht tegenover de kerk, is helaas na één 

jaar alweer gestopt.  
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Ook het voormalige hoekcafé Bij de Paul op het kruispunt van Achterbroek is 

niet meer, het werd vorig week gesloopt wegens instortingsgevaar. Het Zaaltje, 

een legendarisch fuifzaal van de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw staat er 

nog, maar is geen lang leven meer beschoren. Deze maand nog gaat ook dat 

tegen de grond. Het zijn de eerste zichtbare voorbereidingen voor een veiliger en 

breder kruispunt in Achterbroek, dat volgend jaar wordt aangelegd. 

 

Sinds maandagnacht is ook de deur op slot in De Kievit, de feestzalen die we 

eveneens legendarisch kunnen noemen. Half Kalmthout en zelfs half de 

Noorderkempen heeft er leuke feesten en restaurantdagen met heel wat lekkers 

beleefd. Uitbater Clarck houdt er mee op en voorlopig is er nog niemand 

gevonden om de zaak verder te zetten.  

 

Maar wil je in de buurt toch een lekker koffie drinken, dan kan je nu ook  

’s morgens vanaf 6u terecht in de nieuwe koffiebar in het station van Kalmthout. 

Ze hebben er ook escaperoom geïnstalleerd. Dat is een goed idee voor als de 

trein vertraging heeft.  

 

Het ziet ernaar uit dat we dit jaar nog langer voor den bareel zullen moeten 

wachten. Er kwamen immers treinen bij op de lijn 12. Dat is goed nieuws voor 

de treinreizigers, maar de rij wachtende auto’s zal nog wat langer worden. Dat 

levert hopen tijd op voor de automobilisten om op je smartphone de mails, 

whatsapp, facebook, twitter, instagram en de buienradar te bekijken. 

 

Dames en heren, 

 

2017 was ook het jaar waarbij we het bezoek kregen van de Vlaamse minister-

president. Hij bracht € 4000 mee. Dat is subsidie voor de renovatiepremie van 

de vervallen synagoge in Heide. Het bedrag is dus eerder symbolisch, maar het 

signaal van de Vlaamse overheid is dat niet. Samen met de provincie, de 

gemeente, de Joodse gemeenschap en de vrijwilligers van de vzw die ijveren 

voor het behoud van de synagoge, is zo de start gegeven van de eerste 

instandhoudingswerken. Later volgt de heropbouw. Een duur project, waar 

Vlaanderen klaarstaat met 80% subsidies. Het is een belangrijk dossier als 

nagedachtenis van de Joodse aanwezigheid in Heide tot aan de 2de wereldoorlog. 

 

De renovatie van kasteel Boterberg, waar vroeger de familie Carlier thuis was, 

viel ook in goed smaak. Zij wonen de Vlaamse Onroerend Erfgoedprijs voor het 

behoud en invulling van het kasteel en de omvorming van de bijgebouwen tot 

een co-housing-project. Er worden ondertussen 7 jonge gezinnen, midden in de 

natuur. 
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Ook onze Kalmthoutse watertoren werd opgeknapt. Het voegwerk aan de 40-

meter hoge toren uit 1954 werd hersteld en mooi opgeschilderd door de Pidpa. 

De 600.000 liter water in de toren kan er dus weer voor vele jaren tegenaan. 

 

Heel veel water had de brandweer van Kalmthout gelukkig niet nodig in 2017.  

Ze rukten 5 keer uit voor een woningbrand, dat is exact de helft van het jaar 

ervoor. Ook de natuurbranden bleven relatief onder controle. De brandstichting 

in het Klein Schietveld in de paasvakantie was vrij snel onder controle.  

 

De brand in het Groot Schietveld in Brecht vergde meer werk en manschappen: 

35 voertuigen en 140 brandweerlui moesten er aan de slag. Het leger had er niet 

beter op gevonden om tijdens die droge periode schietoefeningen te houden. 

 

En midden juli rukte de brandweer opnieuw uit, richting Kalmthoutse heide deze 

keer. Bezoekers meldden een grote rookpluim: 20 voertuigen en 70 

brandweermannen trokken de hei in. Het bleek loos alarm. Op de vliegbasis in 

Woensdrecht hadden ze op hun oefenterrein een oud vliegtuig in brand gestoken 

om het efficiënt te leren blussen.  

 

Of hoe 2 niet-aangekondigde oefeningen een duur verhaal werden voor de 

brandweerzone. 

 

2017 was ook het jaar waarin weer stevig werd gehuldigd en ingehuldigd: een 

nieuw schoolgebouw voor het Heilig Hart aan de Kapellensteenweg, een 

gloednieuwe school voor de kleine Gitok in Heide, een dorpshuis in Nieuwmoer 

en we huldigden ook rolstoelatleet Peter Genyn, voor zijn twee titels op het WK 

in London. 

 

We vierden ook 175 jaar parochie Nieuwmoer, 100 jaar biliotheek, 

rolstoelwagen Vermeiren bestaat 60 jaar, de postzegelkring van Kalmthout 

bestaat 50 jaar, cultuurvereniging Kreatief doet het al 40 jaar en Suske en Wiske 

museum bestaat 20 jaar. Dat is even oud als de VVV Toerisme Kalmthout die 

van onze mooie gemeente een waar vlinderdorp maakten. 

 

Het kindermuseum van de provincie gaat dit jaar een hele poos dicht. Er staan 

renovatiewerken op de planning. Het museum wordt helemaal vernieuwd, met 

extra aandacht voor geestelijke vader Willy Vandersteen.  

 

Ook ons zwembad sluit straks de deuren, voor een half jaar. Het beton van de 

zwemkuip is rot en moet hersteld worden. De ganse inrichting en het oude 

gebouw krijgen een hele opsmuk. Er wordt fors in geïnvesteerd zodat het 

opnieuw voor lange periode de zwemmers kan plezieren. En we krijgen er  

€ 600.000 subsidies van Vlaanderen bovenop.   
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In 1976 opende het toen gloednieuwe zwembad in Kalmthout, dat is alweer 42 

geleden. Het was in september, exact een maand voor de 

gemeenteraadsverkiezingen en het moest per sé open. Maar het zwembad was in 

feite nog niet helemaal klaar. Er stond immers nog geen water in. En toch werd 

het plechtig geopend. De fanfare speelde er op de bodem van het zwembad, 

‘zonder water’.  

 

Ook nu is de heropening gepland 1 september. We zullen opnieuw de fanfare 

uitnodigen. En ook nu gaan we ons uiterste best doen om tegen dan toch water 

in het zwembad te krijgen. Want een maand later, weet U wel, dan zijn er 

opnieuw gemeenteraadsverkiezingen. 

 

Op 14 oktober kiezen we met z’n allen een nieuwe gemeenteraad. De lijsten met 

kandidaten van de partijen worden stilaan opgemaakt, de programma’s krijgen 

vorm en zo vanaf de grote vakantie zullen de affiches weer in het straatbeeld 

verschijnen. De politieke partijen kregen van onze ouderenadviesraad een heus 

memorandum. Het is een toekomstperspectief voor de Kalmthoutse senioren met 

hun uitdagingen voor de toekomst. Ik wens ze proficiat hiervoor. Het is een 

voorbeeld voor de vele andere adviesraden. 

 

Maar voor het zover is, gaan we met z’n allen weer supporteren voor ons Rode 

Duivels op het marktplein. ‘Kalmthout goes Russia’ plaatst er opnieuw een grote 

tent en reuzeschermen zodat we niks hoeven te missen van de matchen van de 

Belgen. 

 

2018 brengt weer een hele hoop nieuwe en ongetwijfeld verrassende dingen.  

 

We zullen met z’n allen kunnen gaan ‘kwinkelen’. Dat is winkelen in 

Kalmthout. Het is een initiatief van de winkeliers zelf. De gemeente zal ook 

voor het eerst winkeliers steunen die starten of een leegstaand pand invullen in 

een zogenaamd ‘kernwinkelgebied’, zoals in de Heidestatiestraat of De Beek.  

 

En als je wil overnachten hier, dan kan je straks terecht in hotel Jerom aan de 

hoofdingang van de heide. Zo wordt een oude traditie nieuw leven ingeblazen. 

Heide kende in de 19e eeuw tientallen hotels. Ze verdwenen een voor een. 

Jarenlang was er geen enkel hotel meer in onze heidegemeente. Maar daar komt 

dus verandering in. Dat is goed nieuws voor de toerist. 

 

Het Grenspark boert ook goed en trekt steeds meer mensen aan die komen 

genieten van de grensoverschrijdende natuur. Het krijgt straks ook een nieuwe 

naam: Grenspark Kalmthoutse Heide. ‘De Zoom’ valt er dus af.  
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Ons natuurreservaat worden dus de verzamelnaam voor meer dan 6000 ha 

natuur in Vlaanderen en Nederland.  

 

En wat komt er nog aan?  

 

In het voorjaar starten de werken voor de verdere vernieuwing van het 

Heidestatieplein, tussen de kerk, de school en de parking. Er wordt ook een 

nieuw skatepark gebouwd aan het stationsplein van Kalmthout, de sociale 

kruidenier opent de deuren en de ‘mooimakers’ van de zwerfvuilactie gaan 

opnieuw de strijd aan tegen lege bierblikjes en ander vuil langs de straat.  

 

Kalmthout wordt in de Kempen straks de eerste gemeente waar zal worden 

overgeschakeld van arm naar rijk gas. Daarvoor zijn werken nodige en dat zal U 

dit jaar merken op de Roosendaalsebaan.  

 

We gaan ook nog kersverse plannen goedkeuren: zowel het mobiteitsplan en het 

ruimtelijk structuurplan zijn geactualiseerd en worden de volgende maanden 

breed voorgesteld, besproken en voorgelegd aan de gemeenteraad. Beide 

documenten vormen een belangrijke basis voor een actuele visie op mobiliteit en 

ruimte in Kalmthout. Ik nodig U uit om die ook eens ter hand te nemen en je 

mening kenbaar te maken. 

 

Zie zo. Het wordt een boeiend 2018, dat is duidelijk. 

 

Ik wens iedereen een zorgeloos jaar, vol geluk en gezondheid. En ook jaar van 

warmte, veerkracht en levenskwaliteit. 

 

Warmte … om gewaardeerd te worden op je werk. Om je kinderen en 

kleinkinderen te zien opgroeien. En vooral om ook te kunnen genieten van de 

kleine dingen in het leven, ook voor wie het moeilijk heeft of ziek is. 

 

Veerkracht … om met je eigen zaak, job of hobby vooruit te geraken. Om thuis 

de zaken allemaal netjes geregeld te krijgen. Of om je sportieve of artistieke 

ambities te kunnen waarmaken. 

 

Vooral levenskwaliteit …. Om gelukkig en gezond te kunnen genieten van het 

groene Kalmthout. Om te genieten van veilig en goed wonen, met respect voor 

iedereen. En uiteindelijk: levenskwaliteit van elke dag. Dat is hartelijk zijn voor 

elkaar, verdraagzaam en verbonden. 

 

En zo geraken we samen goed door het nieuwe jaar in Kalmthout.  

 

Ik dank U. 


