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ONS ENGAGEMENT

Wat hoor je vaak zeggen als het over Kalmthout gaat? “Het is een mooie ge-

meente om te wonen en er is veel te doen.”  Dat klopt. In Kalmthout is het fijn 

om te wonen, te werken en te genieten van je vrije tijd. We wonen dan ook in 

een mooie omgeving, met veel groen. Er is hier veel plaats voor de rust van 

de natuur. Er is heel wat ruimte voor de landbouw, met de prachtige zichten 

over de velden. En vooral, de Kalmthoutenaren zijn trots op hun dorp. Heel 

wat dorpsgenoten werken dan ook elke dag mee om van Kalmthout een aan-

gename, veilige en gezellige gemeente te maken. 

We kennen een bloeiend buurtleven in Heide, in het Centrum, Heuvel-Dorp, 

Achterbroek en Nieuwmoer. Het gemeentebestuur blijft dan ook investeren 

in onze Kalmthoutse wijken. Met veilige fietspaden, betaalbare woningen, 

buurtzorg op maat, propere straten, steun aan de vele verenigingen en veel 

ruimte voor ieders vrije tijd. Dat is ons engagement.
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DE SPEERPUNTEN

De bouw van een nieuw gemeentehuis op het Kerkeneind is deze bestuurs-

periode een belangrijk project. Dit moet plaats bieden aan alle medewerkers 

van gemeente én OCMW, die vanaf 2019 één nieuwe organisatie vormen.  Het 

OCMW-gebouw op Heuvel wordt dan een ‘welzijnscampus’, waar initiatieven 

rond gezondheid, welzijn en gezin worden samengebracht. In Achterbroek 

maken we ook werk van een dorpshuis, naar het voorbeeld van het nieuwe 

dorpshuis in Nieuwmoer. 

Inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening zijn de prioriteiten: bescherming van 

de groene woonbossen, vrijwaren van het landbouwgebied voor de land-

bouwers, afbakenen van plaatsen waar appartementen mogen gebouwd 

worden, meer zones 30 in het verkeer, school- en fietsstraten en inzetten op 

deelauto’s en deelfietsen. De werken aan het kruispunt van Achterbroek en 

de heraanleg met nieuwe fietspaden langs de Roosendaalsebaan, de Achter-

broeksteenweg, de Brasschaatsteenweg en de Putsesteenweg worden de be-

langrijkste wegenwerken.

De stationsomgeving van Kalmthout vormen we om tot een aangenaam plein 

met voldoende groen en daarrond plaats voor kantoorfunctie, ouderenwo-

ningen en bouwgronden die jonge gezinnen via erfpacht kunnen aanschaffen. 

De gemeente streeft ernaar betaalbare woningen aan te bieden in Kalmthout. 

Dat gebeurt o.a. met nieuwe sociale woningen in de woonuitbreidingsge-

bieden in Nieuwmoer en Achterbroek. 

De verdere heraanleg van het Heidestatieplein en de omliggende straten wordt 

het sluitstuk van de vernieuwde dorpskern in Heide. Op het nieuwe sportpark 

komt een turnhal voor de Kalmthoutse turnverenigingen. En de jeugdvereni-

gingen kunnen rekenen op meer middelen vanuit de gemeente voor de bouw 

van hun nieuwe lokalen. 

Een nieuwe busverbinding naar Klina, investeren in kerkgebouwen voor het 

sociocultureel medegebruik en een gemeentelijke toekomst voor het terrein 

Diesterweg als speelruimte voor kinderen en jongeren zijn nog enkel andere 

prioriteiten in dit beleidsprogramma. 

Inzake veiligheid zetten we bijkomend in op ANPR-camera’s en trajectcontrole 

langs de drukste wegen. Via mobiele camera’s bestrijden we de overlast.
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Verder investeren we als gemeente in de buurtprojecten in de Kalmthoutse 

wijken. Die brengen mensen samen en dat leidt tot meer zorgzaamheid en hulp 

tussen buren. Voor ondernemers reserveren we bijkomende bedrijfsruimte met 

de uitbreiding van de KMO-zone Rijkmaker. De gemeente biedt ook nieuwe 

winkels en kinderopvanginitiatieven financiële steun. 

Tenslotte heeft de Kalmthoutse heide nood aan een nieuwe en hogere brand-

toren en bluswaterleidingen in het natuurgebied. Zo wordt het natuurgebied 

beter beschermd tegen heidebranden.  Daarnaast worden de parking en be-

zoekersruimte aan de ingang van de Kalmthoutse heide opnieuw ingericht.
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KALMTHOUTSE FINANCIEN

De gemeentefinanciën zijn gezond in Kalmthout. Dat behouden we uiteraard 

zo. Dat doen we door de schulden van de gemeente verder af te bouwen en 

doordacht te investeren.

• De totale schuldenlast van de gemeente bedraagt momenteel 4,1 miljoen 

euro. In 2007 bedroeg die nog 15,5 miljoen euro. Tegen 2022 wordt de 

totale schuldenlast verder afgebouwd tot 2,6 miljoen. De leninglast per in-

woner bedraagt momenteel € 265.  Daarmee doet Kalmthout het zeer goed 

in onze regio.

• De totale investeringsmarge schommelt rond de 5 miljoen euro per jaar.  In-

vesteringen blijven binnen deze marge. Te grote financiële en budgettaire 

risico’s nemen zouden de toekomst van de gemeente kunnen belasten. 

• De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd. De personenbelasting 

en de belasting op de onroerende voorheffing zijn al sinds 2003 onge-

wijzigd. Gedurende al die jaren kreeg de gemeente er heel wat taken bij en 

stegen de kosten op verschillende domeinen. Desondanks houden we ons 

aan de huidige fiscale marges: 690 opcentiemen onroerende voorheffing en 

7,5 % personenbelasting. Daarmee zit Kalmthout rond het gemiddelde van 

de Vlaamse gemeenten.

• De exploitatieresultaten van de voorbije jaren zijn zeer positief. De gemeente 

zal op deze manier verder werken: niet meer uitgeven dan kan en dus de 

knip op de beugel houden. 

• De recente werking van het Autonoom Gemeentebedrijf wordt de volgende 

jaren verder geoptimaliseerd. Het AGB bevat momenteel dit gemeentelijk 

patrimonium: zwembad, sportpark, Zonnedauw en dorpshuis Nieuwmoer.

• De gemeente blijft de mogelijkheden onderzoeken om projecten te finan-

cieren via PPS-projecten (publiek-private-samenwerking). Zo kunnen de ge-

meente en de private partners de facturen delen.

• Door de éénmaking van het gemeentebestuur en het OCMW worden ver-

schillende ondersteunende diensten geïntegreerd. Op termijn zal daardoor 

de werking efficiënter verlopen.
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COMMUNICATIE EN 
PARTICIPATIE IN KALMTHOUT

Het gemeentebestuur zet al jaren in op een doorgedreven informatie- en 

communicatiebeleid. Via de nieuwsbrieven wordt ruim en regelmatig geïnfor-

meerd. Het gemeentemagazine duidt en informeert over actuele thema’s in 

een heldere en begrijpelijke taal. Daarnaast zet het gemeentebestuur de so-

ciale mediakanalen efficiënt in. 

De Kalmthoutenaar wordt ook betrokken en geïnformeerd over uiteenlopende 

projecten die worden uitgewerkt en vormgegeven. Dat gebeurt per project 

apart, vaak bij infrastructuurwerken. De algemene beleidskeuzes worden toe-

gelicht en getoetst bij de wijkvergaderingen.

• De website van Kalmthout is inhoudelijk en qua vormgeving aan ver-

nieuwing toe.  Het geheel moet een meer eigentijdse invulling krijgen en 

informatie moet meer ‘vraaggericht’ opgebouwd worden. 

• De app van Kalmthout wordt uitgebreid zodat burgers online betrokken 

worden bij beslissingen over uiteenlopende projecten. Zo kan er ook ge-

polst worden naar voorkeuringen en meningen van de burgers. 

• Kalmthout maakt ook verder werk van burgerparticipatie. Dat kan o.a. via 

‘Citizenlab’, een digitaal platform waarop de gemeente en de inwoners sa-

menwerken, visies delen en projecten samen realiseren. De beleidskeuzes 

en projecten worden zo nog meer burgergericht opgebouwd.

• De inwoners moeten rechtstreeks kunnen betrokken worden in besteding 

van middelen in hun buurt. De gemeente stelt daarom een budget ter be-

schikking van de Kalmthoutse buurten en laat de inwoners rechtstreeks de-

batteren en beslissen over de uitgave ervan.

• Via de Hoplr-app zijn er sociale netwerken actief in verschillende Kalm-

thoutse buurten. Buren staan zo af en toe gemakkelijker in contact met elkaar 

en vinder er allerlei info over uiteenlopende buurtinitiatieven en vragen 

of meldingen in de directe omgeving. De gemeente zal de netwerken per 

buurt ook meer aanwenden voor buurtgerichte info en activiteiten.
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WONEN IN KALMTHOUT

Het is aangenaam wonen in onze mooie gemeente, maar ook duur. Daarom 

blijft de gemeente werk maken van een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod 

voor iedereen in Kalmthout. 

• Dat gebeurt in eerste instantie door de bouw van nieuw sociale huur- en 

koopwoningen en bescheiden woningen. De gemeente start volgende so-

ciale woonprojecten op in samenwerking met huisvestingsmaatschappijen 

Arro Antwerpen en De Ideale Woning:

• 40-tal sociale huurwoningen in de Zoete Dreef, o.a. voor ouderen en 

mensen met een beperking

• 18 sociale koopwoningen in de verkaveling aan de Vogelenzangstraat

• 65 sociale koopwoningen en 35 sociale huurwoningen in Nieuwmoer, in 

de nieuwe verkaveling in het woonuitbreidingsgebied.

• 9 huurwoningen voor ouderen in de Warandalei
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• De gemeente betrekt ook de private verkavelaars bij het verhogen van het 

sociaal woonaanbod. Bij een nieuwe en grote verkaveling moet 50% van het 

aantal sociale woningen zijn.  Zo komen er nieuwe sociale woningen bij elke 

nieuwe verkaveling in Kalmthout. De verkavelingen Kerkeneind-West en Vo-

gelenzang zijn daar een voorbeeld van. 

• Betaalbare huur- en koopwoningen op maat van jonge gezinnen en ouderen 

komen er ook in het woonuitbreidingsgebied Achterbroek en de stations-

omgeving van Kalmthout. De planning hiervoor wordt de volgende jaren 

verder uitgewerkt. De stationsomgeving krijgt specifieke bouwgronden die 

via erfpacht aan jonge gezinnen worden aangeboden, waardoor de inves-

tering verspreid wordt over een langere periode. 

• Via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) beschikt Kalmthout vandaag over 20-tal 

SVK-woningen. Een Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen van particu-

lieren op de private huurmarkt, om deze door te verhuren aan maatschap-

pelijk kwetsbare mensen tegen een lagere huurprijs dan op de private huur-

markt. Door nauwer samen te werken met de particuliere markt, verhogen 

we dit aanbod. De vraag is immers hoger dan het aanbod. We zetten onze 

schouders mee onder het SKV Pro-initiatief waardoor ook private ontwik-

kelaars kunnen bouwen of renoveren met het oog op de uitbreiding van 

het aantal sociale huurwoningen. Tot slot wordt ook de lijst met leegstaande 

woningen jaarlijks voorgelegd aan het SVK. 

• Een goede en doordachte ruimtelijke ordening bepaalt het wonen in Kalm-

thout. Het recent geactualiseerde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 

bevat de belangrijkste krijtlijnen voor deze goede ruimtelijke ordening. Zo 

versterken we de dorpskernen terwijl de groene en open ruimten gevrij-

waard blijven.  

• Nieuwe woonvormen krijgen meer en meer plaats in nieuwe verkavelingen. 

Woningdelen, kleinschalig wonen, gemeenschappelijke ruimten en be-

taalbaar wonen vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. Als gemeente 

ondersteunen we deze evolutie. Daarbij streven we steeds naar een aan-

genaam evenwicht tussen individueel en collectief wonen. Er wordt ook ini-

tiatief genomen om inwoners vertrouwd te maken met deze nieuwe woon-

vormen en duurzaam wonen.
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• Het gewestplan van Kalmthout bevat ca. 1/3de woongebied, 1/3de land-

bouwgebied en 1/3de natuurgebied. Binnen het woongebied worden be-

stemmingsplannen opgemaakt via ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). 

We startten inmiddels het RUP Woonbos 2 (Heide en Dennendael) op en 

zullen dit ook verder uitwerken met het doel de kwalitatieve groene woon-

omgeving te beschermen en te bewaren.

• Er komen steeds meer appartementen in Kalmthout. De gemeente hanteert 

een vrij strikt kader waar appartementen mogen gebouwd worden. Dat is 

vooral zo in de dorpskernen en langs de belangrijkste verkeersassen. We ba-

kenen deze plaatsen verder af en nemen ze op in een gemeentelijke veror-

dening. Zo is het voor iedereen duidelijk waar appartementen kunnen en 

waar niet.

• In navolging van de lijst met waardevolle woningen binnen het RUP 

Woonbos 1 (omgeving Heuvel en Heide), nemen we ook alle andere Kalm-

thoutse waardevolle woningen op in deze lijst. Opgelegde voorwaarden 

zorgen ervoor dat het waardevolle erfgoedkarakter ervan bewaard blijft. 
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RUIMTELIJKE PLANNING
IN KALMTHOUT

De basis voor de Kalmthoutse ruimtelijke planning werd vastgelegd in het volledig 

geactualiseerde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Daarmee wordt de 

aanzet gegeven voor een aantal planologische initiatieven de komende jaren.

• In het algemeen leggen we de klemtoon op ‘ruimtelijk rendement’. Ook 

in Kalmthout is de ruimte schaars, en springen we er dus omzichtig en 

duurzaam mee om. 

• ‘Nabijheid’ is een erg belangrijk gegeven in de verdere uitbouw van onze 

gemeente. Nog te ontwikkelen ruimtelijke zones dichtbij voorzieningen 

moeten doordacht aangepakt worden, met een creatieve, kwaliteitsvolle 

verdichting. Nieuwe verkavelingen moeten daar maximaal rekening mee 

houden. Gemeenschappelijke delen en ruimte krijgen steeds meer plaats in 

deze visie. 
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• De zone aan het station van Kalmthout waar vroeger Dura en de sport-

velden van KSK en ACK lagen, biedt heel wat opportuniteiten. Heel centraal 

gelegen, vlakbij alle voorzieningen en erg goed ontsloten met alle mogelijke 

vervoersmodi. Een doordachte en weloverwogen aanpak van een dergelijk 

waardevolle zone is cruciaal.

• Dat geldt ook voor het gebied rond het gemeentehuis, de centrale kerk, de 

brandweerkazerne, de Zonnedauw, de bibliotheek, basisschool Kadrie en 

het Dienstencentrum De Groten Uitleg. Een zone met veel dienstverlening 

op een kleine oppervlakte dat onmiddellijk grenst aan een niet aangesneden 

woongebied. Een doordachte stapsgewijze aanpak is ook hier cruciaal.

• De ligging van Sint-Vincentius vlakbij de centrumvoorzieningen en de be-

schikbare zorg maken het de ideale ontwikkelingsplek voor vormen van zelf-

standig wonen, met zorgvoorzieningen voor senioren.

• Het RUP Woonbos 2 moet ertoe leiden dat de zuidelijke woonboszone 

in onze gemeente haar eigenheid behoudt. Hiermee verankeren we het 

behoud van het bosrijke karakter, de beperkte bebouwingsdichtheid, de 

aanwezige natuurwaarden en het waardevolle woningpatrimonium.

• Via een planningsinitiatief bekijken we concreet waar nieuwe apparte-

menten mogelijk zijn en waar niet, en dit zowel in het centrum als in de 

dorpen.

• De gemeente herbekijkt de inrichting van het gemeentelijk park Strijboshof 

en de gelijknamige taverne-feestzaal, o.a. om de parkeerproblematiek op te 

lossen. Verder tekenen we ook het toekomstperspectief voor het domein 

Markgraaf uit. Zachte vormen van toerisme en toegankelijkheid zijn oppor-

tuniteiten voor de toekomst van dit unieke domein aan de rand van of in de 

Kalmthoutse Heide.

• Leegstaande hoeves en gebouwen in het landbouwgebied schenken we 

speciale aandacht. Enerzijds juichen we initiatieven toe die dit patrimonium 

opwaarderen, anderzijds moeten we voorzichtig zijn met nieuwe (belas-

tende) zonevreemde activiteiten in dat landbouwgebied. Een evenwichtige 

beoordeling is dus op z’n plaats.
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WERKEN IN KALMTHOUT

Lokale tewerkstelling en ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan 

onze welvaart. De gemeente blijft daarom de Kalmthoutse ondernemingen, 

winkels en landbouwbedrijven goed ondersteunen.

• De dienstverlening van de ambtenaar lokale economie wordt verder uit-

gediept tot een ondernemersloket. Daar bundelen we alle specifieke infor-

matie en dienstverlening inzake ondernemen.

• Samen met de gemeentelijke ondernemersraad (GOR) overleggen we regel-

matig met de vertegenwoordigers van de handelaars en ondernemingen. 

Hierover zullen concrete afspraken gemaakt worden met Unizo, de winke-

liersverenigingen en KMO-zones.

• In Kalmthout is nog ruimte om te ondernemen. De KMO-zone Bosduin is 

quasi volledig ingevuld. In samenwerking met POM Antwerpen (Provinciale 
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Ontwikkelingsmaatschappij) worden de plannen van de nieuwe KMO-zone 

Rijkmaker concreet uitgewerkt. Op basis van het op te maken RUP wordt 

de 20ha KMO-grond gefaseerd bouwrijp gemaakt voor nieuwe onderne-

mingen.

• De gemeente ondersteunt de komende jaren de detailhandel in Kalmthout. 

Het strategisch commercieel plan of detailhandelsplan bevat daarvoor de 

belangrijkste doelstellingen. De subsidieregeling voor nieuwe winkels, in-

vulling van leegstaande handelspanden en gevelrenovatie in de kernwin-

kelgebieden en stimuleringsgebieden is van kracht en bereikt haar doel. De 

andere actiepunten worden de volgende jaren uitgewerkt in een concreet 

actieplan voor de Kalmthoutse detailhandel. De samenwerking tussen de 

winkeliers en het overleg tussen gemeente en winkeliers krijgt daarin veel 

aandacht.

• Deze detailhandelsvisie steunt op de volgende principes:

• Streven naar het behoud van een bereikbaar basisaanbod voor de in-

woners.

• Een ruimtelijk beleid voeren dat de detailhandel in de winkelkernen on-

dersteunt en versterkt.

• Het locatiebeleid voor detailhandelsvestigingen is gericht op het te-

gengaan van verdere versnippering van het detailhandelsaanbod en het 

vermijden van winkellinten langs de invalswegen.

• Werken aan aantrekkelijke winkelgebieden door aandacht te besteden 

aan de beeld- en verblijfskwaliteit van de omgeving.

• In samenwerking met ruimtelijke ordening en mobiliteit wordt gezocht 

naar optimale voorwaarden om in de winkelkernen de bereikbaarheid 

en veiligheid van voetgangers, fietsers en autogebruikers te garanderen.

              

• De landbouw is in Kalmthout nog steeds goed vertegenwoordigd en zorgt 

ook voor een aandeel in de lokale tewerkstelling. Daarom is ruimte voor 

leefbare land- en tuinbouwbedrijven essentieel. Zowel grote als kleinere be-

drijven moeten hierbij een (vol)waardig inkomen kunnen verwerven vanuit 

de sector. De land- en tuinbouw moet ook in de toekomst alle kansen krijgen 

in onze gemeente zodat ook de volgende generaties nog kunnen boeren. 
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• De gemeente werkt verder aan een duurzaam landbouwbeleid en een dy-

namisch plattelandsbeleid. Dit vereist voldoende inspraak van de lokale 

landbouwers, correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de 

gemeente. 

• Daarnaast voorziet de gemeente in voldoende open ruimte en rechtsze-

kerheid. Hierin staat het respecteren van het agrarische gebied als open en 

economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop. De gemeente promoot 

de land- en tuinbouw, de verkoop van hoeveproducten en hoevetoerisme 

en bevordert het positieve imago van de sector. Ook besteedt de gemeente 

voldoende aandacht en promotie aan streekproducten.

• Het OCMW zet zich continu in om mensen met een vervangingsinkomen 

te activeren. Deze kwetsbare groep moet de nodige ondersteuning blijven 

krijgen om via specifieke begeleidingstrajecten te kunnen doorstromen naar 

vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling of het reguliere arbeidscircuit.

• Door samen te werken met sociale economie-organisaties en deze te on-

dersteunen waar mogelijk, geven we mensen met een kwetsbare positie 

kansen op de arbeidsmarkt. Specifiek kijken we naar het inschakelen van so-

ciale economie in kringwinkels, groenonderhoud, herstel van fiets- en voet-

paden, levenslang wonen en duurzame mobiliteit. 

• De gemeente ondersteunt het initiatief ‘coworking Kalmthout’. Dit gemeen-

telijke lokaal biedt mensen een plek om rustig en professioneel te kunnen 

werken waarbij ze onderling kosten delen en een informeel ondersteunend 

netwerk uitbouwen. Samen met de initiatiefnemers en de gebruikers van 

het lokaal werkt de gemeente verder aan dit concept en breidt dit uit als er 

nood aan is.
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MOBILITEIT IN KALMTHOUT

Het nieuwe mobiliteitsplan vormt de basis voor het gemeentelijke mobili-

teitsbeleid. Het geeft de krachtlijnen voor het toekomstig beleid weer en er 

worden concrete acties in opgenomen voor de komende jaren. Een belangrijk 

uitgangspunt van een mobiliteitsplan is het STOP-principe. Hierbij worden 

vervoerswijzen in volgorde van wenselijkheid opgesomd: eerst stappen, dan 

trappen, gevolgd door openbaar vervoer en tot slot privévervoer. 

‘Nabijheid’ heeft een erg belangrijke mobiliteitsimpact, zeker naar de keuze 

van vervoermiddel en impact op de omgeving. In die zin zijn voorzieningen 

dichtbij veel woningen erg interessant voor onze mobiliteit. De link tussen mo-

biliteitsbeleid en ruimtelijke ordening in de gemeente is ondeelbaar. 
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Volgende doelstellingen bepalen de richting voor mobiliteit in onze gemeente:

• Veilig verkeer 

• Een compacte woonband 

• Attractieve winkel- en dorpskernen 

• Leefbare woonwijken 

• Een leesbaar wegennet 

• Minder autoverplaatsingen op korte afstanden 

• Een goed fiets- en voetgangersnetwerk 

• Openbaar vervoer en co-modaliteit op maat 

• Logische routes voor auto- en vrachtverkeer

• We investeren verder in een nog toegankelijkere voetgangersinfrastructuur. 

Waar voetpaden noodzakelijk zijn, moeten ze goed worden onderhouden 

en zo veel mogelijk obstakelvrij zijn. De screening van de bestaande voet- en 

fietspaden is daarom een blijvende opdracht. Dat gebeurt in overleg met 

o.a. de ouderenadviesraad. Voor een meer planmatige aanpak wordt een 

‘voetpadenplan’ opgemaakt.

• We evalueren schoolomgevingen verder op verkeersveiligheid voor voet-

gangers en fietsers en realiseren bijgevolg meer ‘schoolstraten’ in Kalmthout, 

aan en in samenwerking met de Kalmthoutse scholen. We ijveren ook voor 

de systematische uitbreiding van de zone 30 in de schoolomgevingen.

• Trage wegen vormen een perfect alternatief voor de voetganger en de 

fietser. We zetten daarom blijvend in op dergelijke zachte verbindingen in 

de Kalmthoutse wijken.

             

• In de aanpak van de mobiliteit gaan we voluit voor een ‘fietsdeal’, onder het 

motto: Koning Fiets! De fiets is betaalbaar, snel, gezond, klimaatvriendelijk en 

bevordert ook sociaal contact.

 Dit zijn onze fietsdeal-principes:

• Fietsdialoog: we betrekken zoveel mogelijk inwoners bij een fietsdialoog 

om tot de juiste fietskeuzes te komen.

• Fietsbril: we bekijken alle toekomstige beslissingen door een fietsbril. 

Op die manier houden we al van bij de voorbereiding rekening met de 

fietser.
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• Fietscenten: geen fietsbeleid zonder een transparant fietsbudget.

• Fietsverbinding: we zorgen voor optimale fietsverbindingen tussen de 

woonkernen en de belangrijkste voorzieningen in de gemeente.

• Fietspad: we streven naar een fietsinfrastructuur van topkwaliteit.

• Fietsenstalling: we zorgen ervoor dat fietsen veilig en comfortabel 

kunnen gestald worden bij voorzieningen en ontmoetingsplaatsen.

• Fiets-minder-hinder: we nemen specifieke maatregelen op maat van 

fietsers en voetgangers bij wegenwerken.

• Fietsschool: via fietsveilige schoolomgevingen promoten we de fiets bij 

de leerlingen en studenten.

• Fietsactie: we maken campagnes om mensen steeds meer te overtuigen 

om de fiets te nemen in hun verplaatsingen.

• De fiets eist een steeds belangrijkere plaats op in het verkeer in Kalmthout. 

Daarom is er nood aan meer veilige fietspaden op de drukste assen. In sa-

menwerking met de Vlaamse overheid rollen we daarom de fietspaden 

verder uit langs de gewestwegen Roosendaalsebaan, Achterbroeksteenweg, 

Putsesteenweg en Brasschaatsteenweg. Ook langs enkele drukke gemeente-

wegen is nood aan de aanleg of vernieuwing van comfortabele fietspaden. 

• Het bestaande fietspad in de Heikantstraat voldoet niet langer en moet 

daarom breder of aan beide zijden van de weg worden aangelegd. We maken 

ook werk van een fietspad langs de drukke Franse Weg, de toegangsweg 

van de KMO-zone Bosduin. In de dorpskern van Nieuwmoer moet de fietser 

eveneens een veiligere plaats krijgen. Die plannen krijgen vorm samen met 

de herinrichting van de schoolomgeving in Nieuwmoer.

• ‘Fietsstraten’ geven de fietser op bepaalde wegen absolute voorrang. Vooral 

die wegen die vandaag al een belangrijke fietsverbinding vormen. We maken 

zo alvast werk van een fietsstraat in de Warandalei, René Willemestraat en 

Frans Raatsstraat, daar waar de straten overlappen met de fietsostrade.  Op 

andere wegen wordt de automobilist bewust gemaakt van de plaats voor 

de fietser door middel van fietssuggestiestroken of een andere inrichting.

• Kwaliteitsvolle fietsenstallingen staan eveneens op de agenda. Als we willen 

dat meer van onze verplaatsingen met de fiets worden afgelegd, moeten 

we er ook voor zorgen dat de fiets op een veilige en comfortabele manier 

kan achtergelaten worden. Ook bij evenementen moeten er voldoende fiet-

senstallingen voorzien worden.
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• Aan de stations van Kalmthout en Heide ontmoeten verschillende mobili-

teitsfuncties elkaar binnenkort aan de ‘Mobipunten’. Openbaar vervoer, fiets-

delen, autodelen, fietsparking, lockers voor pakjes, allerlei voorzieningen, 

buurtinfo, … het komt er allemaal samen op maat van de buurt.

• Kalmthout investeerde in het aanbod van ‘deelfietsen’ met de Blue Bikes aan 

het station van Heide. De combinatie trein – fiets wordt zo een aantrekke-

lijke manier om Kalmthout te bezoeken, zowel functioneel, professioneel 

als recreatief. Dat systeem willen we verder uitbreiden naar het station van 

Kalmthout. Zo kan dit station stap voor stap uitgroeien tot een volwaardig 

Mobipunt.

• Gemeentebesturen krijgen rechtstreeks inspraak in de organisatie van het 

openbaar vervoer. Kalmthout heeft hier samen met Brasschaat, Brecht en 

Wuustwezel een eigen aanvullend openbaar vervoersproject opgesteld, 

dat we nu willen integreren en uitbouwen in het regionaal verhaal van de 

Vervoersregio. Een rechtstreekse busverbinding met Klina is daarbij de be-

langrijkste prioriteit. Daarnaast is een goede oost-westverbinding met het 

openbaar vervoer cruciaal. De bushaltes worden waar nodig en mogelijk 

beter ingericht met schuilhuisjes en fietsenstallingen.

• De gemeente zet ook in op vrijwillige mobiliteitscoaches die de drempel 

naar nieuwe en onbekende mobiliteitsvormen helpen verlagen. 

• De Kalmthoutse woonwijken zijn goed bereikbaar via het hoofdwegennet 

en de verschillende gewestwegen. Die vormen, samen met enkele belang-

rijke gemeentewegen, de basisstructuur van ons wegennet. Door een dui-

delijke wegenstructuur gaan we sluipverkeer in andere straten tegen. 

 Waar er knelpunten zijn en waar het sluipverkeer de leefbaarheid van straten  

 in het gedrang brengt, kunnen verdere stappen nodig zijn om doorgaand  

 verkeer te ontmoedigen of te beperken. Met tonnagebeperkingen weert de  

 gemeente grote vrachtwagens op bepaalde routes.

• Auto’s worden efficiënter gebruikt als ze gedeeld worden. Initiatieven voor 

autodelen in Kalmthout worden dan ook gestimuleerd en ondersteund. We 

onderzoeken ook of het nuttig en haalbaar is om het eigen gemeentelijk 

wagenpark te delen buiten de diensturen. Dergelijke initiatieven kunnen 

zowel een tweede gezinswagen overbodig maken als een oplossing bieden 

voor mensen die de meeste verplaatsingen zonder wagen kunnen doen.
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• De wachttijden aan de spoorwegovergangen lopen soms lang op. We zetten 

Infrabel aan tot het optimaliseren (verkorten) van de sluitingstijd van de ba-

relen, zonder de risico’s te verhogen. We onderzoeken samen met Infrabel 

de mogelijkheid voor de aanleg van een voet- en fietstunnel aan de stations 

van Heide en Kalmthout. 

• Overdreven snelheid is helaas nog altijd de belangrijkste oorzaak van ver-

keersonveiligheid en vraagt permanente aandacht. We zetten in op camera-

toezicht, zowel via ANPR als via klassieke flitstoestellen, op handhaving door 

de politie en op sensibilisering met de snelheidsborden. Obstakels op de 

weg remmen de snelheid, verhogen het risico op ongevallen, dikwijls ook 

met fietsers. Daar moeten we dus omzichtig mee omgaan. Het visueel ver-

smallen van de rijweg, bijvoorbeeld door de aanduiding van fietssuggestie-

stroken, kan ook leiden tot snelheidsverlaging van het autoverkeer.

• Het Kalmthouts mobiliteitsbeleid stopt niet aan de gemeentegrenzen 

en past in een ruimer kader. We werken binnen de Vervoersregio Ant-

werpen mee aan het Routeplan 2030 en het regionaal vervoersplan. 
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PUBLIEKE RUIMTE
IN KALMTHOUT

Kalmthout legt centrale plekken en pleinen in de gemeente verder aan. Het 

gemeentebestuur kiest daarbij voor een kwalitatief aantrekkelijke openbare 

ruimte. Met propere straten en pleinen en nette en mooie openbare gebouwen 

die tegelijk goed en duurzaam onderhouden worden. 

• De bouw van een nieuw gemeentehuis op het Kerkeneind is een belangrijke 

prioriteit. Deze moet plaats bieden aan alle medewerkers van gemeente én 

OCMW, die vanaf 2019 één nieuwe organisatie vormen.  We streven naar 

een mooi en toegankelijk gebouw met een open onthaal met vlotte door-

verwijzing naar de juiste diensten, centraal in de gemeente. We willen ook 

een aangenaam, centraal plein ontwerpen voor het gebouw. De omgeving 

van het Kerkeneind en Driehoekstraat worden mee in deze plannen opge-

nomen met het oog op een kwalitatieve heraanleg.



23

• Het OCMW-gebouw op Heuvel wordt een ‘welzijnscampus’, waar initiatieven 

rond gezondheid, welzijn en gezin worden samengebracht. In Achterbroek 

komt ook een dorpshuis, naar het voorbeeld van het nieuwe dorpshuis in 

Nieuwmoer. 

• De belangrijkste wegenwerken de volgende jaren zijn de heraanleg van het 

kruispunt van Achterbroek en de verschillende riolerings- en wegenwerken, 

samen met de aanleg van nieuwe fietspaden. Volgende straten worden her-

aangelegd met nieuwe riolering:

• Duinzichtlei, Kastanjedreef en Nieuwe Dreef

• Bloemenlei

• Omgeving Geusenbacklaan

• Omgeving Kinderwelzijnstraat - Cuylitshofstraat

• Augustijnsdreef

      

• De herinrichting van Ganzendries als schoolomgeving wordt uitgevoerd. 

Daarbij krijgen fietsers en voetgangers meer plaats in de straat. In Nieuwmoer 

wordt de Jos Tilborghsstraat achter de kerk heraangelegd.

• De heraanleg van de stationsomgeving van Kalmthout en van Heide krijgt 

bijzondere aandacht. De stationsomgeving van Kalmthout moet een aan-

genaam plein worden met voldoende groen en daarrond plaats voor kan-

toorfunctie, ouderenwoningen en bouwgronden die jonge gezinnen via erf-

pacht kunnen aanschaffen. De verdere heraanleg van het Heidestatieplein 

en de omliggende straten wordt het sluitstuk van de vernieuwde dorpskern 

in Heide.

• Voor de oude pastorij in het Centrum, het oudste gebouw van Kalmthout, 

wordt een restauratieplan opgesteld, met respect voor de erfgoedwaarden 

gerenoveerd. De gemeente moet de komende jaren ook verder op zoek 

naar een nieuwe bestemming voor de pastorijen van Heuvel en Heide, die 

behoren ook tot het gemeentelijk patrimonium.

• Samen met de kerkfabrieken en de parochies in Kalmthout maakt de ge-

meente werk van een ‘kerkenbeleidsplan’. Het plan heeft als doel een lan-

getermijnvisie te ontwikkelen op de toekomst van de vijf parochiekerken 

binnen onze gemeente.
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• De inkompoort aan de Vroente van het Grenspark Kalmthoutse heide wordt 

vernieuwd. De volledige ruimte moet kwalitatief beter ingericht worden, op 

maat van de vele bezoekers van de Kalmthoutse heide. Ook het bezoekers-

gebouw De Vroente zelf wordt, in samenwerking met de Vlaamse overheid, 

opgeknapt.
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VEILIGHEID IN KALMTHOUT

Veiligheid vormt een kerntaak van de gemeente. Door de dagelijkse inzet van 

de politiezone Grens, brandweerzone Rand en de gemeentelijke ziekenwagen-

dienst staan heel wat hulpverleners paraat voor onze veiligheid. De gemeente 

biedt voldoende omkadering en ondersteuning aan de hulpdiensten, zodat zij 

in optimale omstandigheden kunnen werken.

• De politiezone Grens is reeds lang op zoek naar een geschikte centrale 

huisvesting voor de meer dan 120 personeelsleden. Dat centrale gebouw 

kan een plaats krijgen nabij het station van Kalmthout. Een eigentijds pu-

bliek gebouw kan mee zorgen voor een aantrekkelijke invulling van deze 

publieke ruimte. Deze plannen houden alvast rekening met de mogelijke 

schaalvergroting van de politiezones in de noord-Antwerpse regio. Een meer 

verregaande samenwerking of fusie tussen de politiezones is echter pas op-

portuun wanneer meer efficiëntie kan gerealiseerd worden tegen een ge-

lijke kostprijs, lokale dienstverlening en bestuurlijke betrokkenheid.

• Er komt meer camerabewaking. De eerste ANPR-camera’s en trajectcon-

troles worden momenteel geplaatst in onze gemeente. Die breiden we 

nog uit met het oog op het efficiënter handhaven van de snelheid op onze 

wegen en het automatisch registreren van nummerplaten. Daardoor kan de 

gemeente ook gericht werken op tonnagebeperking van vrachtwagens op 

de voornaamste sluipwegen.

          

• We zetten meer in op buurtpreventie in onze wijken, in samenwerking met 

de bewoners. Bovenop de bestaande buurtinformatienetwerken (BIN’s) 

wordt overlast en ongewenst gedrag aangepakt door o.a. whatsapp-

groepen per buurt op te starten.

• De wijkagent speelt een zeer belangrijke rol in de veiligheidsketen. Ze zijn 

goed aanspreekbaar en zichtbaar in de wijk. Een goed uitgebouwd wijkteam 

die een goede dialoog onderhoudt met buurtbewoners blijft belangrijk. 

• Brandweer Kalmthout is gestationeerd in de nieuwe brandweerkazerne 

achter het gemeentehuis, een investering vanuit het gemeentebestuur. 

Sinds enkele jaren huurt brandweerzone Rand deze infrastructuur voor 

1 symbolische euro per jaar. De gemeente ijvert voor een correcte financiële 

regeling voor het gebruik van deze gebouwen. 
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• Gemotiveerde vrijwilligers van de gemeentelijke ziekenwagendienst staan 

klaar om uit te rukken bij een oproep, ondersteund door een beroepsmede-

werker. Het is niet altijd evident voor de vrijwilligers om de werking van de 

ziekenwagendienst continu te verzekeren. Daarom moet deze dienst de ko-

mende jaren beter omkaderd worden, mogelijks vanuit de brandweerzone. 

We zullen deze belangrijke en permanente hulpverlening vanuit Kalmthout 

daarom verder garanderen en versterken.
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WELZIJN EN ZORG
IN KALMTHOUT

Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een maximale toegankelijkheid van de 

dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doel-

groep. Het lokaal sociaal beleid in Kalmthout wordt verder uitgewerkt op maat 

van de zorgbehoevenden. Om dat doel te bereiken overlegt het gemeentebe-

stuur met de betrokkenen en het middenveld, het speelt een coördinerende 

rol in het welzijnsaanbod en ondersteunt bestaande of nieuwe initiatieven. 

Een goed lokaal sociaal beleid zorgt ervoor dat iedereen, in het bijzonder de 

zorgbehoevenden, ‘mee zijn’ in onze samenleving en geen uitgesloten groep 

vormen.

• Een belangrijke uitdaging in de sociale dienstverlening is de integratie van 

gemeente en OCMW vanaf 2019. Dat gebeurt onder meer door de gemeen-

teraad en OCMW-raad te laten samensmelten, en door de aanstelling van 

één algemeen directeur en één financieel directeur. Dit moet efficiëntie-
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winsten toelaten door het laten samengaan van OCMW- en gemeentelijke 

administraties, maar ook leiden tot een grotere klantgerichtheid en laag-

drempeligheid om de sociale dienstverlening toegankelijker te maken. Een 

sterk en actueel sociaal beleid moet worden ingebed in een breder gemeen-

telijk beleid en zo vanuit meerdere maatschappelijke facetten benaderd 

worden (cultuur, sport, veiligheid, integratie, huisvesting, gezondheid, enz.)

• In het huidige OCMW-gebouw wordt een ‘welzijnscampus’ opgestart. De 

OCMW-medewerkers verhuizen immers na de bouw van het nieuwe ge-

meentehuis naar het centrum van Kalmthout. De welzijnscampus is dan een 

centrale plek met ruimte voor een gezondheidscentrum i.s.m. eerstelijns-

zorgverstrekkers, ziekenhuis Klina en welzijnsdiensten zoals het Huis van het 

Kind, diensten ivm geestelijke gezondheidszorg, participatiegroepen, enz.

• Vanuit het lokaal sociaal beleid worden de lokale zorg- en welzijnsinitiatieven 

verder ondersteund. Het gemeentebestuur neemt de regierol van de lokale 

sociale hulp- en dienstverlening verder op. Er moet ook verder gewerkt 

worden aan voldoende toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstver-

lening, de vermaatschappelijking van de zorg en het ondersteuningsbeleid 

waarbij subsidies kunnen worden toegekend aan organisaties of initiatief-

nemers die welzijnsactiviteiten opzetten. 

             

• Het regionaal zorgstrategisch plan ‘Samen Zorgkrachtig’ werd in 2017 goed-

gekeurd, samen met 5 buurgemeenten en verschillende zorg- en welzijns-

actoren uit de regio. Bedoeling van dit plan is regionaal een geïntegreerde 

en overkoepelende zorgstrategie uit te werken. Armoede bestrijden, werken 

aan ieders gezondheid en preventie, geschikte huisvesting en woonbege-

leiding en de uitbouw van ouderenzorg en thuiszorg vormen daarbij de 

thema’s. Het gemeentebestuur onderschrijft de prioriteiten die werden 

vastgelegd en engageert zich om deze uit te werken tot concrete acties, op 

maat van de noden in onze gemeente.

• Vanuit de geest van het regionaal zorgstrategisch plan ‘Samen Zorgkrachtig’ 

ontstond de bereidheid van alle partners om ook samen een eerstelijnszone 

te vormen.   Het uitgangspunt van geïntegreerde eerstelijnszorg is dat de 

persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag centraal wordt geplaatst. 

Zo wordt de zorg vraaggestuurd.  Kalmthout volgt deze visie. De aansturing 

van de eerstelijnszone zal gebeuren vanuit de openbare besturen, welzijns-

actoren, zorgverstrekkers, vertegenwoordiging van personen met een zorg- 
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en ondersteuningsvraag, en tot slot optionele partners.  Door deelname aan 

de sturing van deze eerstelijnszone krijgen en geven we input over de lokale 

zorgnoden, en maken we een gedragen sociaal beleid.  Dit nieuwe zorg- en 

ondersteuningsmodel biedt de mogelijkheid om de zorg persoonsgericht, 

geïntegreerd en waar nodig multidisciplinair aan te bieden.

• Om de uitdagingen van persoonsgerichte en geïntegreerde zorg te kunnen 

verwezenlijken, breiden we initiatieven rond ‘buurtgericht werken’ verder uit. 

Die coördinatie gebeurt door een buurtzorgregisseur, die zich verder ook zal 

bezighouden met o.a. vrijwilligerswerking in de buurten, ontmoetingsmo-

menten, … om zo de geborgenheid in onze wijken opnieuw te versterken.

• Er wordt de volgende jaren specifiek ingezet op kinderen en jongeren in 

armoede. Twinkeltje en Tkruideniertje blijven we ondersteunen. We zetten 

verder in op huistaakbegeleiding en zoeken naar mogelijkheden om ook 

deze kinderen en jongeren te laten deelnemen aan leuke vrijetijdsactivi-

teiten na school en in de vakanties. Daarnaast onderzoeken we of een ge-

zinscoach de meest kwetsbare gezinnen de weg naar hulpverlening kan 

wijzen, en dit op een laagdrempelige manier. 

• De volgende jaren wordt extra ingezet op het thema ‘levenskwaliteit’. Dat legt 

de focus op datgene wat voor mensen belangrijk is. Levenskwaliteit omvat 

een ruime waaier aan zaken die het leven waardevol maken, die verder gaan 

dan het louter materiële. Gezondheid, geld, gezin en geborgenheid zijn de 

thema’s die binnen welzijn en zorg extra aandacht en beleidsinitiatieven ver-

dienen.  

• Voor de huisvesting van mensen met beperkte financiële mogelijkheden 

wordt de volgende jaren meer ingezet op de realisatie van extra sociale 

huurwoningen. Ook de screening van de woningkwaliteit van de huurwo-

ningen krijgt voldoende aandacht. 

• Kalmthout wil nog meer een ‘gezonde gemeente’ worden. Gezondheid is 

daarom een aparte bevoegdheid in het schepencollege. Gezonde mensen 

zijn blije mensen. En een gezonde gemeente is een aantrekkelijke gemeente. 

We zetten in op preventie door hieromtrent initiatieven te nemen, te onder-

steunen en promoten.
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• Elke inwoner, bezoeker en medewerker moet kunnen opgroeien, wonen, 

werken en spelen in een gezonde leefomgeving waarin er meer sociale sa-

menhang is en meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen weggelegd 

zijn. 

 Kalmthout onderschrijft daarom de doelstellingen en methodieken die  

 worden aangereikt door de ‘partij voor een gezonde gemeente’. Concreet  

 schuiven we volgende beleidsdomeinen naar voren: 

• Zorg- en welzijnsvoorzieningen 

• Gezonde publieke ruimte 

• Gezonde wijk 

• Gezond wonen 

• Gezondheid en veiligheid 

• Gezond klimaat

• Gezond zijn betekent ook zich goed in z’n vel voelen. We blijven daarom on-

dersteuning bieden aan de lokale werken rond geestelijke gezondheidszorg. 

Er is nood aan ondersteuning van de thuiszorg in dit kader, alsook de moge-

lijkheid om zowel voor jongeren als volwassenen laagdrempelige psycholo-

gische begeleiding te kunnen aanbieden.

• Toegankelijke infrastructuur, op maat van personen met een beperking, blijft 

essentieel. Publieke gebouwen worden maximaal toegankelijk gemaakt, er 

wordt een toegankelijkheidstoets uitgewerkt bij nieuwbouw- en renovatie-

projecten en een toegankelijkheidslabel stimuleert handelaars en horeca 

om in te zetten op toegankelijkheid. 
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MILIEU EN NATUUR
IN KALMTHOUT

De duurzame ontwikkeling van Kalmthout staat voorop. Zowel inzake afval, 

natuur en energie kiest de gemeente voor meer duurzame initiatieven. Ook 

Kalmthout onderschrijft als lokaal bestuur de duurzame ontwikkelingsdoelstel-

lingen van de Verenigde Naties. Die doelstellingen zijn universeel en leggen de 

link tussen lokaal en globaal.

Volgende doelstellingen worden daarbij geïntegreerd in de beleidsplannen en 

in de dienstverlening:

• Geen armoede

• Geen honger 

• Goede gezondheid en welzijn 

• Kwaliteitsonderwijs

• Gendergelijkheid
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• Schoon water en sanitair

• Betaalbare en duurzame energie

• Eerlijk werk en economische groei

• Industrie, innovatie en infrastructuur

• Ongelijkheid verminderen

• Duurzame gemeenschappen

• Verantwoorde consumptie en productie

• Klimaatactie

• Leven in het water

• Leven op het land

• Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten

• Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Ook in Kalmthout werken we hier aan mee, o.a. door fair-trade initiatieven, 

duurzame landbouw, voldoende groenvoorzieningen, zuivering van afval-

waters, stimuleren van groene economie, duurzaam bouwen, het klimaatac-

tieplan, natuurbeheer en goed overleg met de bevoegde adviesraden.

Inzake afval volgt hanteren we de principes van de ‘vervuiler betaalt’ en de 

ladder van Lansink, met achtereenvolgens preventie, hergebruik, recyclage, 

verbranden en storten van afvalstoffen. 

• De inzameling van afval in Kalmthout verloopt algemeen gezien zeer vlot. 

De werking met rolcontainers voor restafval, GFT+ en papier wordt zeer po-

sitief beoordeeld. Ook het weegsysteem brengt het principe ‘de vervuiler be-

taalt’ in de praktijk. Deze werkwijze is voor het merendeel van onze inwoners 

de beste aanpak, gecombineerd met het brengsysteem van andere fracties 

naar het recyclagepark.  Het gemeentelijk afvalbeleid zal binnenkort in grote 

mate opgenomen worden door de intercommunale IGEAN. Belangrijk is dat 

de afvalophaling kwalitatief goed verloopt.

• Naast de klassieke huis-aan-huisinzameling, het recyclagepark en de wijkin-

zameling wil Kalmthout straks ook maatwerk en de nodige differentiatie in 

het gemeentelijke afvalbeleid. Dat zorgt er voor dat afvalpreventie, herge-

bruik en selectieve inzameling blijft werken. Zo moeten we van afvalbeleid 

naar materiaalbeleid transformeren met onder meer het stimuleren van ver-

anderingsgericht bouwen, ondersteunen en uitbouwen van volkstuinen, 

pluklandbouw, duurzame aankoop, milieuverantwoord consumeren, enz. 
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• We streven naar het voorkomen en verminderen van ontwijkgedrag (sluik-

stoken, sluikstorten, zwerfvuil) en dit zowel via positieve campagnes als 

handhaving met GAS-boetes. De knelpuntplaatsen van sluikstorten zijn gro-

tendeels gekend. Via camera’s wordt de pakkans verhoogd en voorkomen 

we sluikstorten. Ook het ongewenst gebruik van de zwerfvuilbakjes moet 

aangepakt worden. De openbare netheid is zeer belangrijk. Het inzetten van 

de veegwagen speelt daarbij een belangrijke rol. 

• We streven ook naar afvalarme evenementen via het verduurzamen van 

evenementen. Wegwerpbekers moeten maximaal vermeden en vervangen 

worden door herbruikbare of recycleerbare materialen. 

De gemeente Kalmthout koos ervoor om het burgemeestersconvenant en kli-

maatneutrale organisatie 2020 te ondertekenen. Tegen 2020 wil de gemeente 

minstens 20% minder CO2 uitstoten op haar grondgebied en als organisatie 

klimaatneutraal worden. Daarvoor schreven we een gemeentelijk klimaatac-

tieplan uit in samenwerking met IGEAN. De uitvoering is in 2016 gestart. 

De komende jaren voeren we het klimaatactieplan via gerichte acties verder 

uit.  

De private woningen en het particulier en commercieel vervoer zijn in Kalm-

thout verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de CO2-uitstoot met res-

pectievelijk 34,5% en 30,9%. Daarnaast zijn de landbouw, de industrie en de 

tertiaire sector zoals kantoren, handelszaken, horeca, zorgsector … verant-

woordelijk voor respectievelijk 13,2%, 8,3% en 9,4% van de totale uitstoot. Het 

aandeel van het openbare vervoer is met respectievelijk 1,1% relatief klein. De 

werking van de gemeentelijke diensten vertegenwoordigt 2,6% van de totale 

CO2-uitstoot. Dit is de som van 2,2% door de eigen gebouwen, van 0,3% van 

de eigen openbare verlichting en van 0,1% van de eigen vloot.

Dit zijn de prioriteiten:

• Er wordt een energie-loket geïnstalleerd in het gemeentehuis. Dat verzamelt 

alle informatie en dienstverlening met betrekking tot energie, premies en 

klimaatdoelstellingen op maat van de inwoners.

• De gemeente zet nog meer in op verplaatsingen per fiets en de aankoop 

van elektrische voertuigen in de eigen organisatie.
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• Inzetten op rationeel energiegebruik en groene energie bij gemeentelijke 

gebouwen. Ook samenaankoop van groene energie, isolatie, … moeten ge-

promoot worden zodat particulieren kunnen kiezen voor een zo goed mo-

gelijke prijs/kwaliteit. 

• Duurzame mobiliteit via infrastructurele maatregelen, faciliteren en pro-

moten van het STOP-principe, fietsbeleid, autodelen, enz. 

• Het verder uitvoeren van het lichtplan ‘openbare verlichting’, waarbij syste-

matisch duurzame ledverlichting wordt ingevoerd.

Ons groen- en natuurbeleid is gericht op het behoud van het groene karakter 

van onze gemeente. Dit vraagt een zeer actief beleid inzake straatbomen, 

plantsoenen en parken. 

• In heel wat straten staan mooie bomen. Bij infrastructuurwerken dienen 

de nodige voorzorgen genomen te worden voor het behoud hiervan. Dit 

vraagt ook vaak een aangepaste werkwijze en een zeer goede opvolging 

van de werken.

 

• Al verschillende jaren worden er geen chemische onkruidmiddelen meer 

gebruikt bij het onderhoud van het openbaar groen. Dit betekent dat bij 

aanleg onkruidgroei vermeden moet worden.  

• De begraafplaatsen behoeven extra aandacht. Deze groeien uit tot begraaf-

parken met de nodige ingroeningen. Plantsoenen en perken worden gro-

tendeels aangeplant met meerjarig plantgoed. Bodembedekking en bijen- 

of vlindervriendelijke aanplantingen zijn daarbij belangrijk. De plantsoenen 

aan de inkompoorten van de gemeente dienen met extra zorg ingericht en 

onderhouden te worden. 

• In Kalmthout wordt een urnenbos voorzien. De as van een overleden persoon 

kan daar in een composteerbare asurn in de grond begraven worden, een 

nagedachtenis die ecologisch verantwoord is. 

• Een groot deel van het grondgebied van Kalmthout is ingenomen door 

grote eenheden natuur. Daarbij gaat het over de Kalmthoutse heide, Klein 

Schietveld en de Maatjes. Natuurverbindingen tussen deze gebieden zijn 
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daarbij belangrijk. Dit vraagt het behoud van kleine landschapselementen, 

natte verbindingen via waterlopen en ontsnipperingsmaatregelen bij we-

genwerken.

• De Kalmthoutse heide heeft nood aan een nieuwe en hogere brandtoren en 

bluswaterleidingen in het natuurgebied. Deze maatregelen passen in een 

betere bescherming van het natuurgebied tegen heidebranden. Er wordt 

werk gemaakt van een parking en bezoekersruimte aan de ingang van de 

Kalmthoutse heide, voor de Vroente.
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KINDEREN EN JONGEREN
IN KALMTHOUT

Onze gemeente kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dankzij de vrijwillige 

inzet van vele jonge mensen. Dit verdient veel waardering omdat jeugdvereni-

gingen en –ontmoetingsplaatsen jongeren ertoe aanzetten hun talenten te 

ontplooien en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn.

Dit zijn de prioriteiten inzake het jeugdbeleid in Kalmthout:

• De gemeente zal de gemeentelijke toekomst voor de terreinen Dies-

terweg als speelruimte voor kinderen en jongeren veiligstellen. Diesterweg 

is vandaag een belangrijke speelruimte voor jeugdbewegingen, scholen, 

activiteiten van de jeugddienst en jeugdraad en de gemeentelijke Speel-

pleinwerking. De Stad Antwerpen zoekt als eigenaar een nieuwe invulling 

voor het domein en daarom is het van belang dat de gemeente Kalmthout 

betrokken blijft bij het toekomstig medegebruik van deze terreinen en ge-

bouwen. 
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• We willen ook werk maken van een ruimere budgettaire ondersteuning bij 

de bouw van jeugdlokalen, naar analogie van de subsidies voor investe-

ringen bij sportverenigingen. Die verdeelsleutel ligt vast op 70% gemeente-

lijke middelen en 30% investering vanuit de vereniging. Daarnaast blijft het 

gemeentelijk bouwfonds in voege met een jaarlijks bedrag van € 20.000, wat 

voornamelijk gebruikt wordt voor onderhouds- en herstellingswerken aan 

de jeugdlokalen.

                     

• Kalmthout maakt verder werk van een ‘kindvriendelijke gemeente’. In alle 

beleidsdomeinen staan we daarom telkens stil bij de kind- en jeugdvrien-

delijkheid van de verschillende projecten. 

• De gemeentelijke speelterreinen genieten een blijvende aandacht voor on-

derhoud en vernieuwing. Deze ruimtes zijn ontmoetingsplekken voor kin-

deren en jongeren, de toestellen en omgeving moeten daarom goed on-

derhouden worden.

Zorgen voor voldoende en kwalitatieve kinderopvang in onze gemeente blijft 

een belangrijk engagement. Onthaalouders en kinderdagverblijven kunnen 

blijven rekenen op voldoende steun via premies en informatie.  De Kalmthoutse 

scholen en de voor- en naschoolse opvang genieten eveneens steun vanuit de 

gemeente voor hun opdrachten inzake kinderopvang.

• In de gebouwen van Zon & Hei in de Max Temmermanlaan kan een nieuw 

kinderdagverblijf ingericht worden of het kan als locatie gebruikt worden 

voor samenwerkende onthaalouders. De gemeente zal ijveren voor deze be-

stemming bij de eigenaar, de stad Antwerpen.

• In aanloop van het nieuw decreet “Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie 

voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen” zal de gemeente de mo-

daliteiten uitwerken, zowel inhoudelijk als financieel, van de verplichting als 

lokaal bestuur tot het organiseren van een kwalitatief aanbod van cultuur-, 

sport- en jeugdactiviteiten in directe aansluiting tot de school- en op-

vangtijd.

• De werking van het ‘Huis van het kind’ wordt verder geoptimaliseerd en de 

dienstverlening van alle betrokken partners wordt gebundeld. Via een goed 

georganiseerd overleg stimuleren we het contact en de samenwerking 

tussen de partners. Binnen het Huis van het Kind brengen we ook het ‘loket 
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kinderopvang’ onder. Hier zullen kersverse ouders terecht kunnen om een 

overzicht te krijgen van de verschillende opvangmogelijkheden bij onthaal-

ouders, kinderdagverblijven en crèches voor hun baby of peuter.

• Het LOK, lokaal overleg kinderopvang, werkt goed samen en houdt de vinger 

aan de pols voor de noden bij de organisaties die betrokken zijn bij kinder-

opvang in Kalmthout.  We blijven de werking van het LOK goed opvolgen 

en betrekken dit overlegorgaan voldoende bij de uitwerking van het beleid 

inzake kinderopvang.
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OUDEREN IN KALMTHOUT

De groep ouderen in Kalmthout neemt toe. Het aantal 55+ers is meer dan 1 

op 3 van de Kalmthoutse bevolking. De 65+ers in onze gemeente liggen met 

21% boven het Vlaams gemiddelde (19%). De vergrijzing neemt dus toe en 

daar moeten we de volgende jaren rekening mee houden. Kalmthout werkt 

verder aan een inclusief ouderenbeleid, wat zich uitrolt over de verschillende 

bevoegdheden van het gemeentebestuur. Een goede samenwerking met de 

ouderenadviesraad (OAR) staat daarbij voorop. Zij zijn de vinger aan de pols 

van de verwachtingen en prioriteiten van de ouderen in Kalmthout, die vaak 

verenigd zijn binnen verenigingen en organisaties of als vrijwilliger actief zijn 

bij uiteenlopende projecten. Ouderen hebben specifieke behoeften en maat-

schappelijke uitdagingen. Die komen vooral tot uiting in welzijn en zorg, 

wonen, mobiliteit, vrije tijd en participatie.

                  

• Het gemeentebestuur onderschrijft het memorandum van de OAR, ‘Kalmt-

houtse senioren: een toekomstperspectief’. Het is een leidraad voor de drie 
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belangrijke welzijnssleutels ‘autonomie, bezig blijven en contact’ binnen de 

domeinen gezondheid en zorg, wonen, mobiliteit, inclusie, communicatie 

en armoede.

• Vanuit dit memorandum zal de gemeente een ‘buurtzorgregisseur’ aan-

stellen in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg. Die coör-

dineert het netwerk rond zorgbehoevenden zodat zij langer thuis kunnen 

wonen.

• Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen, moeten we werken aan 

een gecoördineerde uitbouw van geïntegreerde eerstelijnszorg. Kalmthout 

neemt hierin een actieve rol op binnen de eerstelijnszone en ondersteunen 

de overtuiging van de verschillende openbare besturen, de zorg- en wel-

zijnsorganisaties en de zelfstandige zorgstrekkers om de persoon met de 

zorgnood centraal te stellen. Hierbij nemen de mantelzorger, de vrijwilliger 

in de buurt en in het zorg- en ondersteuningsmodel een centrale positie in 

om persoonsgerichte en geïntegreerde zorg te kunnen verwezenlijken. 

• De goede samenwerking vanuit de gemeente met de twee woonzorg-

centra wordt ook verder uitgebreid. De gemeente maakt werk van een ‘zor-

gloket’, een breed onthaal met hulp en begeleiding naar het aangewezen 

zorgaanbod.

• De voorbije jaren werkte het OCMW de buurtgerichte zorg met succes uit. 

Deze aanpak verdient meer steun zodat nog meer ouderen in deze buurt-

gerichte aanpak betrokken worden. 

• Aangepaste woonvormen voor ouderen zullen de volgende jaren aan belang 

toenemen. Met de bouw van ouderenwoningen in de Warandalei en aan de 

stationsomgeving van Kalmthout geeft de gemeente alvast het goede voor-

beeld. In de Zoete Dreef worden sociale huurwoningen gebouwd op maat 

van oudere bewoners.

• Betaalbaarheid en nabijheid bij voorzieningen zijn belangrijke criteria, zowel 

voor een eigen woonaanbod voor ouderen vanuit de gemeente, als voor de 

bouw van assistentiewoningen door projectontwikkelaars.

• Inzake mobiliteit zet de gemeente de volgende jaren verder stevig in op een 

goed georganiseerd vervoer op maat van ouderen, specifiek voor mensen 
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met minder-mobiele mogelijkheden. Samen met de buurtgemeenten 

werken we een busverbinding uit naar zorginstellingen in onze regio. Ook 

de goede werking van de Handicar blijft gegarandeerd.

• Ouderen komen graag samen in Kalmthout, waardoor we meer activiteiten 

op maat voorzien. Daarnaast stimuleren we organisaties en verenigingen 

om hier nog meer op in te zetten. Dergelijke activiteiten brengen mensen 

samen en haalt ouderen uit hun eenzaamheid.
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SPORTEN IN KALMTHOUT

Sporten is gezond en verbindt mensen met elkaar. Wanneer je bovendien in 

je eigen gemeente, dichtbij huis, voldoende sportfaciliteiten vindt, wordt de 

lokale gemeenschap versterkt. Door samen te sporten leg je immers makke-

lijker contact met andere inwoners. 

Het gemeentelijk sportbeleid wordt gevormd door een drie-eenheid: 

• Een infrastructuur- en ondersteuningsbeleid dat zowel clubs als indivi-

duele sporters toelaat hun sport te beoefenen in de best mogelijke om-

standigheden. 

• Een promotie- en toeleidingsbeleid, dat alle Kalmthoutenaren bewust 

moet maken van het belang van sport en beweging, van het beschikbare 

aanbod en dat, waar nodig, leemte in het aanbod opvult. 

• Een sportdienst die de draaischijf is van het sportgebeuren in Kalmthout, 

en die zich vooral concentreert op haar regiefunctie, een voortreffelijke 

dienstverlening en de opbouw en uitbouw van kennis en expertise.
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Het is belangrijk om zoveel mogelijk mensen aan te zetten tot sporten. Daarom 

moet de bestaande sportinfrastructuur goed onderhouden en verbeterd 

worden. Sportverenigingen, zowel competitieve als recreatieve en al hun 

vrijwilligers moeten kunnen rekenen op een optimale ondersteuning. Klein-

schalige en laagdrempelige sportinitiatieven en de ‘buurtsporten’ in de Kalmt-

houtse wijken worden daarom verder uitgebouwd. G-Sport-initiatieven krijgen 

extra steun van de gemeente.  Kalmthout engageert zich voor de jaarlijkse or-

ganisatie van het ‘Sportkompas’ waarbij alle kinderen van het derde leerjaar van 

alle Kalmthoutse basisscholen gerichter hun sportkeuze kunnen maken.

Inzake sportinfrastructuur zijn dit de prioriteiten de volgende jaren:

• Sportterreinen Zwarte Hond: 

• Sproei-installatie voor de voetbalterreinen verbeteren

• Grondige renovatie van de (buiten)tennisterreinen

• Sporthallen/-zalen:

• Gitok (bovenbouw): dak grondig renoveren, vloer vernieuwen

• Achterbroek: verwarming vernieuwen

• Danszaaltje Gitok (parketzaaltje): vernieuwen vloer en ventilatie

• Sportpark Heikant: bouwen van een turnhal voor Gymka en Crescendo

• Realisatie van de verbindingsroute ‘de Vroente-Volksabdij’ voor mountain-

bikers

• Nieuwe locatie zoeken en aanleggen van een fietscross-parcours

• Financiële ondersteuning voor de aanleg van een kunstgrasveld voor voet-

balvereniging Heibos 

• Aankoop van gronden voor de uitbreiding van de parking voor de voetbal in 

Achterbroek.
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CULTUUR EN EVENEMENTEN 
IN KALMTHOUT

Het cultuurbeleid in Kalmthout komt tot stand in nauwe samenwerking met de 

cultuurraad en de vele culturele verenigingen. De gemeentelijke cultuurdienst 

vormt daarbij het eerste aanspreekpunt en vormt de spil in het ondersteunen 

van de verenigingen en het uitwerken van een aanbod van uiteenlopende cul-

turele projecten. Kalmthout zet de volgende jaren extra in op het aanbod van 

culturele infrastructuur.

• De vorige plannen voor de realisatie van een gemeentelijk cultureel centrum 

nabij het gemeentehuis werden niet gerealiseerd. De kerkgebouwen van 

Heide en Heuvel inrichten voor culturele voorstellingen is wel een mooie 

opportuniteit. Het cultureel medegebruik van de kerkgebouwen vult zo op 

korte termijn de nood in om in Kalmthout betere ruimte te bieden voor cul-

turele voorstellingen, met een aanbod door verenigingen en met een eigen 

aanbod van de cultuurdienst. Tegelijk moet het nieuwe gemeentehuis plaats 

kunnen bieden voor bijkomende culturele infrastructuur.
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• We blijven de samenwerking promoten met organisatoren en zaaluitbaters 

voor allerlei culturele activiteiten. Zo engageert de gemeente zich mee voor 

een ruim en afwisselend cultureel aanbod. Tegelijk wordt het budget voor 

de culturele programmatie vanuit de gemeente verhoogd.

• Kalmthout investeert verder in de kleinere zalen en lokalen die gebruikt 

worden door verenigingen en voor culturele voorstellingen.

• De volgende jaren wordt de Zonnedauw verder gerenoveerd als ontmoe-

tingsruimte voor socioculturele activiteiten. Het dak wordt er vernieuwd en 

er wordt een nieuw sanitaire blok gebouwd die aansluit bij de grote zaal. 

Heel wat verenigingen hebben ook hun stek in het kunsthuis Ernest Albert, 

Den Blijdenberg en De Boogart. Samen met het beheersorgaan van het ge-

meenschapscentrum Kalmthout blijft de gemeente investeren in deze lo-

kalen met het oog op een optimale invulling en werking.

• Ter promotie en uitbreiding van het cultureel aanbod (en andere vrijetijds-

domeinen) worden de mogelijkheden onderzocht voor de invoering van 

een uniforme vrijetijdspas voor alle inwoners.

• De uitleendienst wordt verder uitgebouwd als een goede ondersteuning 

voor de vele activiteiten in Kalmthout. Kwaliteitsvol en voldoende uitleen-

materiaal is van groot belang voor organisatoren. Het evenementenloket 

werkt verder aan de centrale ondersteuning in de voorbereiding van de 

Kalmthoutse evenementen.  

                                 

• De bibliotheek van Kalmthout wordt verder uitgebouwd als een toeganke-

lijke en laagdrempelige plek, waar je toegang tot informatie krijgt. Bovendien 

is het ook een ontmoetingsplek. De bibliotheek zal ook verder bijdragen aan 

het maatschappelijk debat, als plaats waar mensen met uiteenlopende ach-

tergronden en opinies elkaar ontmoeten. Het is een open huis, met een ac-

tueel aanbod, dat werkt voor en door de lokale gemeenschap.

• De plannen voor de restauratie van de Joodse synagoge in Heide kregen 

een doorstart door de beloofde subsidies vanuit de Vlaamse overheid. De 

gemeente blijft samen met de vrijwilligers van de vzw en het provinciebe-

stuur aan de kar trekken om de restauratie van dit religieus erfgoed mogelijk 

te maken.
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• Het gemeentebestuur waardeert het engagement van de vele vrijwilligers 

die de dienstverlening van de gemeente en het OCMW mee ondersteunen, 

alsook zij die zich vrijwillig inzetten in allerhande verenigingen en vrijetijds-

initiatieven. Om potentiële vrijwilligers nog sneller wegwijs te kunnen laten 

maken in het aanbod van vrijwilligersinitiatieven wordt een ‘vrijwilligersloket’ 

geïnstalleerd.
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TOERISME IN KALMTHOUT

Kalmthout heeft een belangrijke toeristische uitstraling en wil die verder uit-

bouwen. De mooie natuur met veel ruimte om te genieten, te wandelen en te 

fietsen geeft onze gemeente een positieve uitstraling. De toeristische troeven 

van Kalmthout en de promotie ervan zorgen er mee voor dat inwoners fier zijn 

op hun gemeente.

• De ingang van de Kalmthouts heide aan de Vroente vormt zowat de toeris-

tische toegangspoort van Kalmthout. Deze omgeving wordt de volgende 

jaren opnieuw ingericht. Daarin is niet alleen ruimte voor een nieuwe, kwa-

litatief ingerichte parking voor de bezoekers van de heide; er moet ook een 

duidelijker afgebakende ruimte komen met info op maat voor de wande-

laars, fietsers en toeristen die het onthaalcentrum en de dienst voor Toe-

risme willen bezoeken.  



48

• Het toerisme in Kalmthout floreert vooral dankzij de goede samenwerking 

tussen de vele organisaties, verenigingen en bedrijven die in deze sector 

actief zijn. De gemeente blijft daarom de werking van de VVV Toerisme Kalm-

thout actief ondersteunen. De toeristische werking wordt ook permanent 

afgestemd tussen de vele toeristische partners zoals De Vroente, het Ar-

boretum, het Grenspark, Agentschap Natuur en Bos, Natuurpunt, Suske en 

Wiske kindermuseum, het Bijenteeltmuseum en de toeristische gidsen en 

natuurgidsen. Ook de horeca en commerciële toeristische partners worden 

betrokken in de uitwerking van het toeristisch beleid.                    

• Kalmthout ontwikkelt bovendien een toeristische streekvisie in overleg met 

de Noordertuin van Antwerpen, Toerisme Kempen en Toerisme Provincie 

Antwerpen. Als toeristische gemeente volgen we de actuele initiatieven in 

deze streekorganisaties nauw op en vullen we deze mee in. 

• De toerist moet ook aangenaam kunnen overnachten in Kalmthout. Dat 

kan in het nieuwe hotel Jerom en in de vele gastenkamers en B&B’s. De ge-

meente ondersteunt dergelijke initiatieven en begeleidt ondernemers die in 

deze sector willen investeren.

• De dienstverlening door de dienst voor Toerisme is prima: ter plaatse vind 

je een ruim pakket aan informatie en producten, de toeristische website 

is up to date en ze voorzien een ruim pakket aan initiatieven. Toerisme 

Kalmthout zal de komende jaren nog meer aanwezig zijn op de sociale 

media. Vanuit de gemeente wordt een professionele partner aangesteld om 

het brede pakket toeristische informatie aantrekkelijk in beeld te brengen, 

om zo Kalmthout nog meer op de kaart te zetten bij de toeristen.
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ONDERWIJS IN KALMTHOUT

Op onderwijsvlak heeft de gemeente twee verschillende taken: de organisatie 

van onderwijs als inrichtende macht in de gemeentelijke scholen Maatjes, 

Kadrie en Gitok, én alle scholen in Kalmthout bijstaan en ondersteunen in hun 

maatschappelijke opdracht via het flankerend onderwijs.

• Voor de gemeentelijke scholen wordt verder ingezet op sterke pedago-

gische projecten van geëngageerde schooldirecties en leerkrachten in een 

kwalitatieve leeromgeving.

• Voor het onderwijs in het algemeen steunen we alle scholen waar mogelijk 

in het beter en veiliger aanleggen van de schoolomgeving. De gemeente 

zal ook alle schoolomgevingen screenen en uitbreiden tot zones 30, school-

straten inrichten en al de schoolroutes verder onder de loep nemen.  
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• We stimuleren netoverschrijdende samenwerking van onderuit. Dat vertrekt 

vanuit een goed werkende onderwijsraad met alle directies en o.a. de ‘on-

derwijsavond’ waar al het onderwijzend personeel welkom is.

• De basisschool van Achterbroek streeft op termijn naar één locatie i.p.v. 

de huidige werking op twee vestigingen. De gemeente ondersteunt deze 

plannen door concreet mee vorm te geven aan de invulling van een ‘brede 

school’, in combinatie met wonen, kinderopvang, dorpshuis en naschoolse 

activiteiten.

• Muzarto heeft (gedeeltelijk) een nieuwe plek gevonden in de gerenoveerde 

lokalen van het H. Hart aan Heuvel. De renovatie van de Oude Pastorij in het 

centrum dringt zich op om goed te kunnen blijven fungeren als lesruimte. 

Maar Muzarto heeft op termijn nood aan eigen, centrale gebouwen. De vol-

gende jaren wordt daarvoor een traject opgezet om na te gaan hoe dat con-

creet wordt uitgewerkt.
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KALMTHOUT
INTERNATIONAAL

De werking inzake internationale samenwerking wordt momenteel ingevuld 

in samenwerking met de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking 

(GROS). 

• Verschillende verenigingen inzake ontwikkelingssamenwerking werken er 

samen en maken gebruik van projectsubsidies en werkingssubsidies. Ze 

verdelen ook de budgetten inzake noodhulp bij rampen. Op jaarbasis is 

daarvoor een budget van 25 000 euro voorzien. We zullen dit budget de vol-

gende jaren verhogen.

• De gemeente blijft inzetten op eerlijke handel. Het gemeentebestuur heeft 

hierin een voorbeeldfunctie en koopt systematisch eerlijke producten aan in 

de Oxfam Wereldwinkel.
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