KALMTHOUT
» DE WEG VOORUIT

Ons
engagement
voor
Kalmthout
»

De voorbije jaren is er opnieuw heel wat gerealiseerd
in Kalmthout. De CD&V-mandatarissen hebben zich
gedurende 6 jaar ingezet om Kalmthout verder uit te
bouwen tot een een mooie, een veilige en een gezellige gemeente.
Kijk maar even rond. Het sportpark aan de Heikantstraat, de vernieuwde pleinen aan winkelcentrum
De Beek, het fietspad langs de Essen- en Wuustwezelsteenweg, de blue-bikes in Heide, nieuwe sociale
woningen, leuke speelterreinen, het kunstgrasveld bij
de voetbal in Achterbroek, een nieuwe school voor
Gitok, de renovatie van het zwembad, een sociale
kruidenier, het Huis van het Kind, het dorpshuis van
Nieuwmoer, … de lijst is lang en divers.
Het is een volgende stap in het verhaal om het leven in onze mooie gemeente voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. En die weg willen we
verderzetten. Het is de weg vooruit naar buurten waar
jij jezelf kan zijn en je jouw buren kent, naar veilige en
leefbare wijken en naar een warme thuis.

Iedereen
op de weg
vooruit
»

CD&V heeft daarvoor een ambitieus verkiezingsprogramma opgesteld. Daarin staan de uitdagingen voor
de volgende 6 jaar. Je vindt een overzicht van onze
belangrijkste speerpunten in deze folder, samen met
onze kandidaten. Ervaren en nieuwe kandidaten die
klaar staan om aan de slag te gaan in Kalmthout.
Dat is ons engagement.
Ons volledige verkiezingsprogramma vind je op

www.kalmthout.cdenv.be

LUKAS
JACOBS

» burgemeester

»
De gemeente
aan het werk

Een nieuw
gemeentehuis
CD&V wil werk maken van een nieuw
gemeentehuis op het Kerkeneind, centraal
in Kalmthout. Dat moet plaats bieden aan
alle medewerkers van gemeente én OCMW,
die samen één nieuwe organisatie vormen.
Zij staan garant voor een kwaliteitsvolle
dienstverlening. Het OCMW-gebouw aan
Heuvel wordt dan een ‘welzijnscampus’,
waar initiatieven rond gezondheid, welzijn
en gezin worden samengebracht.

Gezonde financiën

Meer betrokkenheid

De gemeentefinanciën zijn gezond in
Kalmthout. Dat wil CD&V uiteraard zo
houden. Dat doen we door de schulden
van de gemeente verder af te bouwen en
doordacht te investeren. CD&V verhoogt de
gemeentelijke belastingen niet. De tarieven
zijn al sinds 2003 ongewijzigd, ondanks de
bijkomende taken die de gemeente erbij
kreeg.

CD&V wil nog meer werk maken van betrokkenheid bij het gemeentelijk beleid. Naast
de vertrouwde wijkvergaderingen willen
we daarom nog meer inzetten op burgerparticipatie. Dat kan via een digitaal platform waarop de gemeente en de inwoners
samenwerken, visies delen en projecten
samen realiseren. De beleidskeuzes worden
zo nog meer burgergericht opgebouwd.

»
Veilig
in het verkeer

Nieuwe fietspaden

Snelheid aanpakken

Mobipunten aan
stations

Er staan heel wat nieuwe fietspaden op
het programma de volgende jaren. Zo
komen er veilige fietspaden langs de
Roosendaalsebaan, Achterbroeksteenweg en Putsesteenweg. We werken ook
verder aan de aanleg van schoolstraten
en fietsstraten. Daar hebben de voetgangers en fietsers voorrang op de rest
van het verkeer.

We maken het elke dag mee: te snelle
auto’s in de straat. CD&V zet daarom in
op cameratoezicht, zowel via ANPR als
via klassieke flitstoestellen, op handhaving door de politie en op sensibilisering met de snelheidsborden.

Aan de stations van Kalmthout en Heide wil CD&V ‘mobipunten’ installeren.
Daar ontmoeten verschillende mobiliteitsfuncties elkaar. Openbaar vervoer,
fietsdelen, autodelen, fietsparking,
lockers voor pakjes, buurtinfo, … het
komt er allemaal samen op maat van
de buurt.

»
Aangenaam
wonen

Betaalbaar

Wonen in het groen

Afbakening appartementen

Het is aangenaam wonen in onze mooie
gemeente, maar ook duur. Daarom blijft
CD&V werk maken van een betaalbaar en
kwalitatief woonaanbod. Dat gebeurt in
eerste instantie door de bouw van nieuwe sociale huur- en koopwoningen. Die
verschijnen de volgende jaren in de Zoete Dreef in het Centrum, in de Vogelzangstraat en in het woonuitbreidingsgebied
in Nieuwmoer. In de Warandalei komen
betaalbare huurwoningen op maat van
oudere bewoners.

Wonen in Kalmthout wordt bepaald
door een goede en doordachte ruimtelijke ordening. Het recent geactualiseerde Ruimtelijk Structuurplan bevat
daarvoor de belangrijkste krijtlijnen. We
werken verder aan levendige dorpskernen en het behoud en de versterking
van de groene en open ruimte rond
onze dorpskernen.

Er komen steeds meer appartementen
in Kalmthout. De gemeente hanteert een
vrij strikt kader waar die mogen gebouwd worden. Dat kan in de kernen van
de gemeente en langs de belangrijkste
verkeersassen. CD&V wil deze zones verder afbakenen. Zo is het voor iedereen
duidelijk waar appartementen kunnen
en waar niet.

»
Kalmthout,
duurzame gemeente

Klimaatneutraal

Minder zwerfvuil

Hogere brandtoren

CD&V gaat voor een duurzame ontwikkeling van Kalmthout. Zowel inzake
afval, natuur en energie kiest CD&V voor
meer duurzame initiatieven. Tegen 2020
gaan we voor 20% minder CO2-uitstoot
en willen we dat de gemeente een
klimaatneutrale organisatie wordt. Dat
doen we o.a. door meer Ledverlichting
in de straat, elektrische voertuigen bij
de gemeente, een energieloket en door
samenaankoop van groene energie.

CD&V pleit ook sterk voor het voorkomen en verminderen van sluikstort en
zwerfvuil. Dit pakken we aan via positieve campagnes en via handhaving
met GAS-boetes. De knelpuntplaatsen
van sluikstorten zijn grotendeels gekend. Camera’s verhogen de pakkans
en helpen het sluikstorten voorkomen.

De Kalmthoutse heide heeft nood aan
een hogere brandtoren en bluswaterleidingen in het natuurgebied. Deze
maatregelen passen in een betere bescherming van het natuurgebied tegen
heidebranden. CD&V ijvert ook voor
een vernieuwing van de parking en de
bezoekersruimte aan de ingang van de
Kalmthoutse heide, voor de Vroente.

»
Iedereen telt mee,
van jong tot oud

Loket Kinderopvang

Domein Diesterweg

Buurtzorg

CD&V pleit voor een ‘loket kinderopvang’ in het Huis van het Kind. Hier
zullen kersverse ouders terecht kunnen
om een overzicht te krijgen van de
verschillende opvangmogelijkheden
bij onthaalouders, kinderdagverblijven
en crèches voor hun baby of peuter.
De gebouwen van Zon & Hei in de Max
Temmermanlaan bieden de mogelijkheid voor de inrichting van een nieuw
kinderdagverblijf of als locatie voor
samenwerkende onthaalouders.

CD&V wil een gemeentelijke toekomst
voor de terreinen Diesterweg als speelruimte voor kinderen en jongeren.
Diesterweg is vandaag al een belangrijke speelruimte voor jeugdbewegingen,
scholen en de Speelpleinwerking. Het is
van belang dat de gemeente Kalmthout
betrokken blijft bij het toekomstig
medegebruik van deze terreinen en
gebouwen.

CD&V wil werk maken van een ‘buurtzorgregisseur’. Die coördineert het netwerk rond zorgbehoevenden zodat die
langer in de thuissituatie kunnen verblijven. Aangepaste woonvormen voor
ouderen zullen de volgende jaren aan
belang toenemen. CD&V ijvert daarom
voor de bouw van ouderenwoningen in
de Warandalei en in de stationsomgeving van Kalmthout.

»
Geniet
van je vrije tijd

Meer cultuur

Sporten is gezond

Leve de vrijwilligers

CD&V kiest ervoor om de volgende
jaren extra in te zetten op het aanbod
van culturele infrastructuur. Daarvoor
willen we de kerkgebouwen van Heide en Heuvel inrichten voor culturele
voorstellingen. Door het medegebruik
van de kerken engageert de gemeente
zich voor een ruim cultureel aanbod.
Daarnaast blijft CD&V de samenwerking
promoten met organisatoren en zaaluitbaters voor allerlei culturele activiteiten.

CD&V vindt het belangrijk om zoveel
mogelijk mensen aan te zetten tot sporten. Daarom moet de bestaande sportinfrastructuur goed onderhouden en
verbeterd worden. CD&V wil meer steun
voor laagdrempelige sportinitiatieven,
de ‘buurtsporten’ in de Kalmthoutse
wijken en de G-Sport-initiatieven voor
sporters met een handicap. CD&V engageert zich ook voor de bouw van een
turnhal in het sportpark Heikant.

CD&V waardeert het engagement van de
vele vrijwilligers die de dienstverlening
van de gemeente en het OCMW mee ondersteunen en zich inzetten in allerhande verenigingen en vrijetijdsinitiatieven.
Om potentiële vrijwilligers nog sneller
wegwijs te kunnen maken wil CD&V een
‘vrijwilligersloket’ uitwerken.

ONZE KANDIDATEN
PLAATS

PLAATS

4

PLAATS

1

“Voluit
voor
Kalmthout”

“Een landelijke
gemeente, met
respect voor
elkaar en de
omgeving!”

7

“Voor jeugd in
beweging in een
groene en veilige
omgeving!”

PLAATS

10
“Think global,
act local”

PLAATS

8

PLAATS

2

“Bloeiende
verenigingen,
groeiende
gemeente”

PLAATS

5

“Samen aan
Kalmthout
bouwen”

“Gezond vooruit
over veilige
wegen”

PLAATS

11
“Ruimte om te
ondernemen”

PLAATS

PLAATS

PLAATS

3

“Gezonde
financiën,
sportieve
inwoners”

PLAATS

6

“Eerst aandacht
voor de
groeiende groep
60-plussers”

9

“Betaalbare
woningen voor
jong en oud”

12
“Iedereen thuis
in een warme
en levendige
buurt”

ONZE KANDIDATEN
PLAATS

19
“Mijn dorp,
mijn thuis”
PLAATS

13
“Volwaardig
openbaar
vervoer”

PLAATS

PLAATS

16
“Gelijke kansen
voor iedereen”

PLAATS

23
“Een
levendige
gemeente
met een goed
bestuur”

PLAATS

20
“De jeugd,
kansarm of
kansrijk, is de
toekomst van
Kalmthout”

PLAATS

14

17

“Een
rechtstreekse
bus naar Klina,
Wuustwezel en
de haven”

““Steun voor alle
verenigingen
in een groen,
betaalbaar en
veilig Kalmthout”

PLAATS

24
“Verenigingen
blijven steunen”
PLAATS

21
“Politiek dichter
bij de mensen
brengen”
PLAATS

25

PLAATS

PLAATS

15
“Gelukkig zijn
in een mooi en
veilig Kalmthout”

18
“Zorg
voor
een bloeiend
verenigingsleven”

“Veilig in
beweging”
PLAATS

22
“Een gelukkige
samenleving”

ONZE SPEERPUNTEN
1. Een nieuw gemeentehuis, centraal in Kalmthout
voor medewerkers van gemeente en ocmw
2. Veiliger verkeer: meer zones 30, fietspaden langs
gewestwegen, meer camera’s en trajectcontrole
3. Betaalbare woningen en assistentiewoningen
4. Meer ruimte voor cultuur: medegebruik
kerkgebouwen
5. Beschermen van groene woonbossen, behoud van
open ruimte en landbouwgebied

6. Steun voor gebouwen van verenigingen, nieuwe
turnhal op Sportpark
7. Een gemeentelijke toekomst voor domein
Diesterweg
8. Meer kinderopvang-initiatieven en bijkomende
bedrijfsruimte
9. Mensen samenbrengen: buurtprojecten steunen,
dorpshuis Achterbroek
10. Hogere brandtoren en vernieuwen hoofdingang
Kalmthoutse Heide
Ons volledige verkiezingsprogramma vind je op

www.kalmthout.cdenv.be
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PLAATS

PLAATS
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PLAATS
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PLAATS

PLAATS

PLAATS
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PROVINCIERAAD

KIESKRING ANTWERPEN
1 Ludwig Caluwé
2 Wendy Weckhuysen
3 Koen De Cock

>>

CD&V kiest onder leiding van onze
gedeputeerde Ludwig Caluwé
uitdrukkelijk voor een Provincie met Streken. Dit is
een provincie die gemeenten ondersteunt als ze in
streekverband samenwerken. Zeker Kalmthout en de
hele Voor- en Noorderkempen hebben veel baat bij het
behoud van een sterke provincie. Dat bewijzen talrijke
initiatieven, zoals de fietsostrade, het Suske en Wiske
Museum, het Arboretum, de diverse bedrijventerreinen,
de ondersteuning door de provinciale detailhandelscoach,
verschillende Leader- en plattelandsprojecten, zoals het

4 Daan De Veuster
5 PaTrick Janssen

“VOOR EEN
PROVINCIE
DIE INZET OP
LANDELIJKE
DORPEN...”

6 Mia Moortgat
7 Mohammed El Hajouti
8 Galina Matushina
9 Erik Block
10 Edwin De Cleyn
11 Ariane Van Dooren
12 Sandra Suykerbuyk
13 Luc Antheunis
14 Rit Luyckx
15 Silke Lathouwers
16 Caroline Van der Heyden

geplande lokaal busvervoer o.m. richting Klina,

17 Sander Wouters

het fiets- en wandelknooppuntennetwerk, het provinciaal
veiligheidscentrum Campus Vesta in Ranst, het provinciaal
vormingscentrum in Malle, ....

19 Orry Van De Wauwer

18 Shana Taeymans
20 Katrien Schryvers
“VOOR SILKE ZIJN
OPEN RUIMTE
EN MOBILITEIT IN
LEVENDIGE DORPEN
BELANGRIJK EN
DAARVOOR STEEKT
ZIJ ZELF DE HANDEN
UIT DE MOUWEN.”
LUDWIG CALUWÉ
LIJSTTREKKER

www.provant.cdenv.be
www.caluwe.be
cdenvprovant

15

Onze
kandidaat
voor de
Provincie

»
Silke
Lathouwers

PROVINCIE ANTWERPEN

KALMTHOUT

1 Lukas Jacobs

14 Wies Neys-Peeters

2 Silke Lathouwers

15 Maxime Kerstens

3 Maarten De Bock

16 Leen Suykerbuyk

4 Sandra Hoppenbrouwers

17 Dieter Beyers

5 Jan Oerlemans

18 Hanne Beyers

6 Maggy Beyers

19 Gert Van Dijck

7 Nathan Meersmans

20 Lies Van den Keybus

8 Cindy De Roeve

21 Tom De Weerdt

9 Didier Van Aert

22 Agnes Havran

10 Stefanie Van Looveren

23 Anita Deckers

11 Stijn de Koning

24 Theo Van Zele

12 Jorgo Van Ginneken

25 Jef Van den Bergh

13 Lea Van Looveren

Je kan op meerdere kandidaten
stemmen binnen dezelfde lijst.
Elke stem is even belangrijk.
BEDANKT

VU: Jorgo Van Ginneken, Canadezenlaan 26, 2920 Kalmthout • Verkiezingsdrukwerk gemeente-en provincieraadsverkiezingen - 14 oktober 2018

GEMEENTERAAD

