Thuis in
KALMTHOUT
WIE ZIJN DE KANDIDATEN OP DE CD&V-LIJST?

Thuis in Kalmthout
Beste Kalmthoutenaar,
Over enkele maanden kiezen we met z’n allen een nieuwe gemeenteraad. Op zondag 14 oktober
bepaalt U wie de volgende 6 jaar Kalmthout mag besturen.
CD&V stelt in dit magazine haar 25 kandidaten voor. Eén voor één willen ze zich inzetten voor
Kalmthout. We werken samen aan een aantrekkelijk programma over hoe we de toekomst van
Kalmthout zien.
Onze kandidaten voelen zich erg thuis in Kalmthout : we wonen en werken hier graag, met onze familie
en vrienden, we zijn actief in een vereniging, we houden van onze natuur en de landelijke omgeving.
CD&V is overal thuis in Kalmthout. Onze kandidaten wonen in het Centrum, in Heide, in het Dorp,
in Nieuwmoer en in Achterbroek.
Sommigen zijn nieuw en jong, anderen hebben al heel wat politieke ervaring bij de gemeente
en het OCMW. De lijst is netjes verdeeld tussen mannen en vrouwen. We stellen ze graag aan U voor.
Zo weet U alvast wie de kandidaten van CD&V zijn en waarom ze zich engageren voor onze gemeente.
Eén ding hebben ze gemeen: ze voelen zich thuis in Kalmthout.
Lukas Jacobs
burgemeester

“Hoe meer
mensen zich
goed voelen
in Kalmthout,
hoe beter”

Burgemeester Lukas Jacobs kijkt met
veel zin vooruit én blikt tevreden terug
Lukas Jacobs (43) is opnieuw kandidaatburgemeester. Sinds 2001 staat hij voltijds
aan het hoofd van onze gemeente. Lukas is
erg gemotiveerd om vanaf 2013 weer voor
zes jaar aan de slag te gaan als Kalmthouts burgervader.
JONGE BURGEMEESTER
“Voor mij is dat een logische keuze. Ik doe het zeer
graag en Kalmthout is een erg leuke gemeente om
burgemeester te zijn. Elke dag opnieuw is het een
uitdaging. We werken met een hele ploeg aan uiteenlopende projecten. Ik mag dat allemaal van op
de eerste rij meemaken. Het is heel wat werk, maar
het loont echt de moeite. Daarnaast kom je als burgemeester vaak onder de mensen bij verschillende
gelegenheden. Daarom blijf ik uitermate gedreven
om er, samen met vele anderen, het beste van te
maken.”
Voor veel mensen in Kalmthout is Lukas Jacobs al
lang geen onbekende meer. Als jonge burgemeester
begon hij vol enthousiasme elf jaar geleden aan z’n
job.
“Dat was een intense periode. Het was allemaal
nieuw, maar al snel had ik door dat je als burgemeester echt de spil vormt binnen het gemeentebestuur. En daardoor kan je dus goed de richting
aangeven waar je naartoe wil met Kalmthout.“

RESULTATEN
En de resultaten volgden al snel. Er werden ondertussen meer dan 70 sociale woningen gebouwd, er
kwamen meer veilige fietspaden, pleinen werden
heraangelegd en er kwam een ruim aanbod van
uiteenlopende gemeentelijke voorzieningen waar
mensen samenkomen. “Hoe meer de mensen samen zijn, hoe beter. Een goed menselijk contact is
de basis van alles. Daarom is het ook fijn wonen in
Kalmthout. De verenigingen zorgen voor een ruim
aanbod van activiteiten en dat zorgt voor een aangenaam leefklimaat. We mogen daar best trots op
zijn.”
Ook als burgemeester ging het Lukas voor de wind.
In de aanloop naar de verkiezingen in 2006 scoorde
hij erg goed in de ‘burgemeestersenquête’, die toen
in de krant werd gepubliceerd. Hij werd bestempeld
als de ‘beste burgemeester in de Antwerpse regio’.
“Je moet dat wat relativeren, maar het doet deugd
dat je inspanningen worden geapprecieerd door de
bevolking. Ik ben uiteindelijk het gezicht van een
hele ploeg waardoor het een pluim is voor iedereen
die zich voor Kalmthout inzet.”
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2006
behaalde Lukas als burgemeester 1/3de van de

stemmen in Kalmthout en kon hij met een comfortabele politieke meerderheid opnieuw aan de slag.
“We hebben goed en hard gewerkt de voorbije jaren. Er is heel wat gerealiseerd: het dienstencentrum draait op volle toeren, de kerkomgeving van
Nieuwmoer werd fraai heraangelegd, Achterbroek en
Heide kregen nieuwe fietspaden langs drukke wegen, overal verschenen mooie bloemen en perkjes
langs de straatkant, het zwembad werd vernieuwd
en kreeg een glijbaan, jeugdlokalen werden opgeknapt met steun van de gemeente, … Enfin, teveel
om op te noemen. Bij dat alles houden we ook de
financiële situatie van de gemeente streng in ’t oog.
We investeren alleen wat haalbaar is. De belastingen zijn al sinds 2003 ongewijzigd, we hebben de
schuld gehalveerd en er is een ruim reservefonds.
Allemaal goede cijfers, want ook dat vinden de
mensen belangrijk.”

JEUGDJAREN
Gemeentepolitiek zit Lukas duidelijk in de vingers.
“Ik ben er vrij vroeg in gerold. In 1994 stond ik, als
26-jarige voor het eerst op de lijst van de CVP. M’n
vader, Fa Jacobs, stond er ook op. Hij was jarenlang
schepen en OCMW-voorzitter en we raakten beiden
verkozen. Zo begon het voor mij. Eerst fractieleider
in de gemeenteraad, nadien schepen.”
Daarna ging Lukas aan de slag bij Gazet van Antwerpen. Na zijn studies communicatiewetenschappen
wilde hij proeven van de journalistiek. “Een leuke
periode, maar de lokroep van de lokale politiek was
groot. In 2000 stelde ik me opnieuw kandidaat en
werd ik burgemeester.“
In zijn jeugdjaren was Lukas erg actief bij de scouts
van den Heuvel. “In de jeugdbeweging leer je goed
omgaan met anderen. Daar heb ik de basis gelegd
van m’n huidig engagement. Vanaf m’n zestiende
was is ik vaste klant in Jeugdhuis Govio. Met heel
wat vrienden zetten we ons in voor de werking en
beleefden we er onze ‘gouden jaren’. De stap naar
de jeugdraad was toen snel gezet en zo kwam ik in
aanraking met ‘de gemeente’. Gestart in het verenigingsleven ging het zo stap per stap tot de job van
burgemeester.
“En dat bevalt me nog steeds zeer goed. Het is een
drukke job, maar gelukkig kan ik ook tijd maken
voor m’n gezin en om te sporten. Vroeger tenniste
ik veel, maar sinds enkele jaren fiets ik liever. In de
winter met de mountainbike en de rest van het jaar
met de koersfiets. Het is een aangename sport en
de ideale ontspanning, ook de momenten na het
fietsen …”
www.lukas.jacobs.cdenv.be

Mooie kansen
voor jonge kandidaten
u Maggy Beyers
Maggy Beyers (34),
voorzitster van de
CD&V-jongeren
in
Kalmthout, treedt in
het voetspoor van
haar vader, oudschepen van openbare werken, Frans
Beyers.
“Mijn eerste aanraking met de politiek was de verkiezingscampagne in
’82, toen nog voor de lokale partij, Kristen Democraten (KD). Als 4-jarige zat ik met papa in een campagne-caravaan waarbij we door de Kalmthoutse straten
reden met een luidspreker op onze auto! Daar heb ik
wellicht de politieke microbe te pakken gekregen. In
2008 werd ik gevraagd om de CD&V jongerenafdeling nieuw leven in te blazen. Vandaag mogen we fier
zijn op onze gemotiveerde ploeg. De mooie plaatsen
voor de jongeren zijn een erkenning voor dat werk”

ligheid belangrijk vind. Verder hoop ik dat jonge
tweeverdieners voldoende kansen krijgen om in
Kalmthout te blijven wonen en dat het groene, rustgevende karakter van onze gemeente behouden
blijft. Als directrice bij MediaNet Vlaanderen weet ik
dat het belangrijk is om startende ondernemingen
te steunen. Bij MediaNet Vlaanderen richt ik seminaries en ontmoetingsmomenten in voor werknemers
van mediabedrijven. We stimuleren de samenwerking tussen bedrijven en fungeren als spreekbuis
naar de overheden.”
“Met een 4/5de job, een gezin met drie kindjes,
een gezonde ambitie en gedrevenheid om me nog
actiever in de politiek te begeven, zijn tijdsindeling
en planning heel belangrijk. Toch tracht ik nog geregeld te genieten van uitstapjes met ons gezin of
een avondje uit met vrienden.”
www.jongcdenv.kalmthout.cdenv.be

GROENE KARAKTER BEHOUDEN
“Als jonge moeder van drie kinderen is het evident
dat ik kinderopvang, onderwijs en verkeersvei-

“Werk
maken
van
tewerkstelling”
Vanuit haar job bij PWA, het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, weet Wies Peeters (53) dat
het niet voor iedereen even makkelijk is om werk
te vinden. Ze wil mee werk maken van nieuwe tewerkstellingsprojecten.
“Als we vroeger in ons enthousiasme met PWA
projecten rond werkgelegenheid voorstelden,
botsten we soms op politieke gevoeligheden. Toen
ik in 2005 de vraag kreeg om zelf in de politiek te
stappen, zag ik dat deels als een kans om onze
projecten beter te verdedigen tegenover de beleidsmakers. Ondertussen zijn er knappe projecten rond lokale tewerkstelling gerealiseerd. Zoals
het strijkatelier waar zes werkzoekenden een job
vonden of computerproject Digidak. Daar kan iedereen op een laagdrempelige manier computer
en internet leren gebruiken.

u Maarten De Bock

“Gemeentelijke
schuld
gehalveerd”
Maarten De Bock (40), uittredend schepen van financiën en leefmilieu, blikt tevreden terug op zijn
eerste beleidsperiode. Opmerkelijk is dat deze
‘bezige bij’ uit Heide als enige zijn schepenambt
combineert met een job bij chemiereus Bayer Antwerpen NV.

WAT HOUDT JE DAGTAAK BIJ BAYER IN?
“Ik stuur 35 medewerkers aan die in labo’s productieprocessen nauwgezet volgen en controleren. En ik ben voor vijf sites over de ganse wereld
verantwoordelijk voor een polycarbonaat pilootinstallatie waarmee we bestaande producten proberen te verbeteren.”

DE COMBINATIE MET JE EERSTE
SCHEPENAMBT IS VLOT VERLOPEN?
“Ik wist dat het zwaar zou zijn en alleen vol te houden als je het echt graag doet, maar ik kijk met
een goed gevoel terug op mijn eerste periode als
schepen. De goede commentaren die ik kreeg, ook
van de oppositie, geven voor mij aan dat ik tevreden
mag zijn. Ik hoop mijn werk op dezelfde domeinen,
met misschien een extra bevoegdheid, te mogen
voortzetten.”

WAT ZIE JE ALS BELANGRIJKE REALISATIES?
“Het gemeentebestuur, en ik als schepen van financiën in ’t bijzonder, mogen terecht fier zijn op
de halvering van de schuld. Eind 2011 bedroeg de

gemeenteschuld gemiddeld 472 euro per inwoner,
waarmee we regionaal goed scoren. Bij het begin
van de bestuursperiode ging het nog over 943 euro
per Kalmthoutenaar, terwijl we door een goede spreiding van beleggingen de schuld verder afbouwen.
Op vlak van leefmilieu hertekenden we het afvalbeleid met als motto ‘de vervuiler betaalt’. Vuilbakken
kregen een ‘slimme chip’ en we openden een nieuw
recyclagepark. Jonge gezinnen kunnen aanspraak
maken op een ‘pamperpremie’. “

BLIJFT ER NOG VRIJE TIJD OVER?
“Ik zie politiek als een hobby. Oud-schepen Rob
Ribbens lacht altijd dat ik het met de paplepel heb
meegekregen omdat zijn vrouw, Gusta, mijn onthaalmoeder was. De tijd dat ik niet als schepen of partijvoorzitter aan de slag ben, tracht ik ons huis af te
werken. Ik ben bestuurslid van voetbalclub Heibos,
maar zelf sporten lukt te weinig. Soms ga ik eens
lopen en ik sta ook graag op de skilatten.”
www.maarten.debock.cdenv.be

In de schoolraad van Berkenbeek en de bestuurscommissie van Gitok volg ik het onderwijs mee op
en steun ik projecten die alle talenten van leerlingen stimuleren. Positieve ervaringen leiden tot
meer inzet en slaagkansen. Met een getuigschrift
op zak vinden ze gemakkelijker een job. Iedereen
verdient alle kansen op werk.”

VERENIGINGSLEVEN IN WIJKEN

“Na zes jaar in de gemeenteraad hoop ik opnieuw
verkozen te zijn. Naast lokale tewerkstelling wil
ik mee ijveren voor voldoende kinderopvang, veilige fietspaden en degelijk openbaar vervoer. Ik
vind het belangrijk dat het verenigingsleven in de
wijken genoeg ondersteund wordt omdat het, net
als een basisschool in elke dorpskern, mensen bij
elkaar brengt. Na veertien jaar stopten mijn man
en ik als kookouders bij de chiro van Achterbroek,
maar we blijven wel betrokken bij de jeugdvereniging. Onder meer voor hen is het een schitterende
zaak dat ‘het bos van den Boerenbond’ in de Kapelstraat wordt opengesteld om in te ravotten.”
Wies Peeters zingt bij koor ‘Lange Asem’ in Brasschaat. Ze fietst en wandelt graag. Verder geniet
ze van haar kleinkinderen Marie en Cis, een bijeenkomst van KVLV of van een weekendje weg met
familie of vrienden.
www.wies.peeters.cdenv.be

u Wies Peeters

Veel straten
veiliger ingericht
Veiligheid inbegrepen

u
“Vele wegen werden de afgelopen jaren veel veiliger ingericht, dus ben ik als schepen voor mobiliteit zeker tevreden over de voorbije bestuursperiode”, zegt René Francken (60).
“Ik meen dat we als bestuursploeg de voorbije jaren hard en goed gewerkt hebben. Als schepen van
mobiliteit ben ik blij met de aanleg van het fietspad
tussen de Foxemaatstraat en de rotonde aan de
Heikantstraat. Ook in het eerste deel van de Achterbroeksteenweg is het nu, net als in de heraangelegde Heidestatiestraat, veel veiliger fietsen.
Met de komst van het sportpark aan de Heikantstraat hebben we daar al het fietspad verbreed
en gescheiden van de rijbaan. Aan het station van
Kalmthout kwam een ruime parking. Drukke gewestwegen, zoals de oversteek op de Roosendaalsebaan ter hoogte van Darm of de bocht van de
Putsesteenweg-Heuvel, werden veiliger ingericht
door de aanleg van middengeleiders.”

“De dorpskern van Nieuwmoer is erg opgewaardeerd met de heraanleg van de kerkomgeving. Nu
kunnen de bussen makkelijker rond de kerk. De
vier kerkhoven in Kalmthout kregen allemaal een
afscheidspaviljoen. Op vlak van landbouw hebben
we onder andere de plattelandsklassen opgestart, waaraan lokale landbouwbedrijven en het
adviesorgaan Galant hun medewerking verlenen.
Dankzij onze Leader-samenwerking met buurgemeenten kunnen we projecten deels financieren
met Europese subsidies.”

Silke Lathouwers (20), één van de
vier dochters van Paul Lathouwers
en kinesiste Marijke Niemans uit
de Kapellaan in de wijk Heuvel, is
de allerjongste kandidate op de
CD&V-lijst .
“Momenteel heb ik mijn derde van
vijf jaar Rechten aan de Universiteit Antwerpen bijna achter de rug.
Tijdens sommige vakken ontstaat
er al eens discussie over politieke
beslissingen rond justitie en zo ben
ik steeds meer geïnteresseerd geraakt in politiek. Tijdens het babysitten op de kindjes van parlementslid Jef Van den Bergh kwam er
daar ook al eens een lokaal thema
ter sprake. Zo groeide de zin om
zelf ook mijn kans te wagen in de
gemeentepolitiek.”

René Francken

AFSCHEIDSPAVILJOENEN
OP KERKHOVEN

Belangen
van jongeren
verdedigen

René Francken was van 1978 tot 1988 politieagent
in Kalmthout en stond zo al dicht bij de werking
van de gemeente. Als geëngageerd lid van de
wijkraad in Nieuwmoer en het oudercomité van
basisschool Maatjes zette hij achttien jaar geleden de stap naar de lokale politiek. “Na de stopzetting van het pluimveebedrijf dat ik samen met
mijn echtgenote van ’89 tot 2007 runde, kon ik me
voltijds toeleggen op de gemeentepolitiek. Ik ben
dan ook erg gemotiveerd om de projecten die op
stapel staan verder mee te realiseren. Toch probeer ik nog tijd vrij te maken om te fietsen, wandelen of de voetbalmatchen van Nieuwmoer FC
bij te wonen.”
http://kalmthout.cdenv.be

JEUGDVERENIGINGEN STEUNEN
“Ik hoop dat de mensen, en dan
in de eerste plaats de Kalmthoutse jongeren, oog hebben voor de
jonge kandidaten op onze lijst. Samen met hen wil ik voornamelijk
graag de belangen van de jeugd
in onze gemeente verdedigen. Zo
vind ik het bijvoorbeeld belangrijk
dat het gemeentebestuur jeugdverenigingen financieel en logistiek verder blijft ondersteunen. Als
mede-hoofdleidster van de Scouts
van den Heuvel besef ik goed hoeveel dat waard is. Gelukkig kan ik
mij, naast de administratieve en
andere verplichtingen als medehoofdleidster, op zondag ook nog
volledig uitleven als leidster van
de kapoenen. Die kinderen uit het
eerste en tweede leerjaar zijn echt
allemaal ‘schatjes van patatjes’.
Naast de scouts probeer ik ook nog
wekelijks een uurtje te zwemmen
en af en toe speel ik nog eens viool.
Op mijn achtste begon ik met muziekschool en dat blijft ook na het
afstuderen daar een passie. “
www.jongcdenv.kalmthout.cdenv.be

u Silke Lathouwers

u Stijn de Koning

Van journalistiek
naar politiek
HOE ONTSTOND JE INTERESSE IN POLITIEK?
“Als kind volgde ik van dichtbij mijn vader die voor Nieuw Kalmthout (NK) jaren in de gemeenteraad zat. Mee campagne voeren
vond ik geweldig. Later was ik circa tien jaar medewerker voor
Gazet van Antwerpen in Kalmthout. Toen heb ik zelden een gemeenteraad gemist. Door de verhalen die ik maakte, kon ik me
een goed beeld vormen van dossiers en politieke gevoeligheden. “
EN NU VAN DE JOURNALISTIEK NAAR DE POLITIEK?
“Begin 2011 stopte ik als voltijds journalist. Het was niet meer te
combineren met ons gezin met drie kindjes. Een nieuwe uitdaging met iets meer regelmaat vond ik als administratief bediende
bij HUVA Vastgoedmakelaars. Nu ken ik nog meer de nood aan
betaalbare woningen. Mijn contacten met lokale politici bleven en
we raakten het snel eens dat ik zou meedoen aan de verkiezingen.”
ALS OUD-JOURNALIST KEN JE HET ‘POLITIEK SPEL’,
MAAR OOK VEEL MENSEN.
“Voor Gazet van Antwerpen investeerde ik veel tijd om ‘te weten
wat er leeft onder de mensen’ en daarover te schrijven. Dat netwerk blijft, maar nu wil ik proberen suggesties en frustraties mee
om te zetten in beleid in plaats van er alleen over te berichten.
Mijn familiale links in Kalmthout helpen daarbij. Mijn grootmoeders, Maria Brant in Achterbroek en ‘tante Jeanne Van Dorst van
de chiro’ in Nieuwmoer waren vroeger goede barometers voor
wat er leefde in hun buurt. Nu vang ik zelf al eens iets op aan de
schoolpoort van Kadrie of hoor ik van mijn nonkel Leo waar ze in
Nieuwmoer over spreken aan zijn benzinepomp. “
“ Inspelen op noden die mensen via sociale contacten uiten vind
ik belangrijk. Ik voel me door de vele kennissen overal thuis in
Kalmthout en ik wil zoveel mogelijk mensen datzelfde goede gevoel bezorgen.”
Stijn (34) speelt volleybal bij Dosko in Essen en is ook bestuurslid
van BIN Bezemheide.
www.jongcdenv.kalmthout.cdenv.be

Politiek leren
kennen achter de
schermen

u Leen Suykerbuyk
“Sinds 1989 werk ik in Brussel voor verschillende
ministers als kabinetsmedewerkster. Zo leerde ik
de politiek vooral achter de schermen kennen”, vertelt Leen Suykerbuyk (49) uit Heide. Nu acht ze de
tijd rijp om zelf meer op de voorgrond te treden.

TOP 10 CD&V-PROGRAMMA :

1. Meer fietspaden
2. Betaalbare woningen voor
Kalmthoutenaren
3. Veilig verkeer
4. Meer kinderopvang
5. Waken over het groene
karakter van Kalmthout
6. Aangepaste woningen
voor ouderen
7. Duurzaam energiebeleid
8. Levendige gemeente
9. Steun aan verenigingen
10. Geen belastingverhoging

AANDACHT VOOR MENSEN
MET HANDICAP

“ Vanuit mijn verleden bij de Chiro in Essen vind ik
het belangrijk dat de gemeente jeugdbewegingen
blijft ondersteunen. Ik startte destijds als 6-jarig lid
en eindigde als groepleidster, waarna ik ook nog actief was in de Essense jeugdraad.”
“ De tijd die mij buiten mijn twee jobs verder nog
rest vul ik graag met koken of gezellig zelf tafelen
en ik zing bij het Kalmthoutse koor Aidomen.”
www.leen.suykerbuyk.cdenv.be

Nog mooie
projecten op komst
voor Nieuwmoer

Wie kent Jan Oerlemans (50) van
‘de’ Nieuwmoer niet? Hij is de
derde jongste van acht kinderen
van ‘den Oerl’ en Irma Gommers.
Hij sprak lovende woorden over zijn
dorp in het televisieprogramma
Man Bijt Hond en op Radio 2.
Maar de meesten kennen hem
natuurlijk als barman en dj van
danscafé Bar Choc.
“Al meer dan twintig jaar baat ik samen met
mijn familie Bar choc, De Kroon en feestzaal De Schuur uit. Tussen pot en pint kom
je makkelijk te weten wat er leeft onder
de mensen en leer je veel volk kennen. Bij
wijze van spreken verraadt cafépraat waar
iemand zijn slaap voor laat. Ik was al langer
geïnteresseerd in lokale politiek, dus moest
ik niet lang nadenken toen ik ongeveer acht
jaar geleden werd gepolst om toe te treden
tot de partij.”

Als dochter van Herman Suykerbuyk, ere-burgemeester van Essen en gewezen Vlaams Volksvertegenwoordiger is politiek voor Leen van kindsaf bekend. Er wordt in haar familie nog steeds veel over
gesproken, onder meer met haar schoonbroer Ludwig Caluwé, fractieleider van CD&V in het Vlaams
Parlement.

“Sinds 2009, werk ik voor Vlaams minister Jo Van
Deurzen en ben ik dus, net als de minister, bezig
met dossiers rond Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Door mijn werk op verschillende kabinetten ondervind ik dat er ervaringsdeskundigen nodig zijn
om de bezorgdheden van de mensen te vertalen
naar politieke actiepunten. Die rol wil ik nu zelf heel
graag mee vervullen in Kalmthout. In het bijzonder
wil ik het opnemen voor mensen met een handicap
omdat ik beroepshalve goed weet hoe moeilijk zij
het soms hebben.”
“ Naast mijn job op het kabinet van minister Jo Van
Deurzen werk ik ook nog als maatschappelijk assistente voor De Regenboog in Gooreind, een voorziening voor volwassenen met een handicap. Ik bereid
nieuwe bewoners en hun entourage voor op een opname. “

u Jan Oerlemans

u Didier Van Aert
Didier Van Aert (24), hoofdleider
van de KLJ in Achterbroek,
is de jongste man op de lijst.

HOE BEN JE BIJ CD&V BELAND?

“Politiek, zowel nationaal als gemeentelijk, heeft me altijd geboeid. Een drietal
jaar geleden informeerde dorpsgenoot
Gert Van Dijck of ik zin had om de groep
van CD&V-jongeren te versterken. Hun
werking sprak me aan en nu meedoen aan
de verkiezingen zie ik als een volgende
stap.”

ZICHTBARE VERNIEUWINGEN

In 2006 raakte Jan Oerlemans bij zijn eerste
verkiezingen verkozen in de gemeenteraad.
“Daarnaast zetel ik in enkele commissies
zoals CORPA rond ruimtelijke planning,
Pidpa of de politieraad. Ik vind het vooral
fijn om betrokken te zijn bij het bestuur van
de gemeente en zaken mee te realiseren. In
Nieuwmoer zijn de mensen blij met zichtbare verbeteringen zoals het vernieuwde
Matruyepleintje of de heringerichte kerkomgeving. Ik stel me opnieuw kandidaat omdat
ik weet dat er nog mooie projecten op stapel
staan voor Nieuwmoer, maar ook elders in
Kalmthout natuurlijk. “
“Buiten onze zaak en de politiek trek ik er
graag eens op uit. Toeren op mijn Harley,
een cruise op de Middellandse Zee of snowboarden, is voor mij de ultieme ontspanning
na lange dagen en nachten in de horeca.”
http://kalmthout.cdenv.be

Uitkijken naar
verkiezingen
WAT VERWACHT JE VAN
DE VERKIEZINGEN?

“Het wordt ongetwijfeld een drukke en spannende periode in de aanloop naar de stembusgang,
maar ik kijk er wel naar uit, ook omdat het voor
mij allemaal nieuw is. Net als iedereen die deelneemt, hoop ik verkozen te raken als gemeenteraadslid. Als dat lukt, wil ik me daar in de eerste
plaats mee inzetten voor de Kalmthoutse jeugd.”

JE BENT NOG NIET ZO LANG
AFGESTUDEERD?

“Ik behaalde twee jaar geleden mijn diploma Toegepaste Economische Wetenschappen (TEW) aan
de Universiteit Antwerpen met Master Accountancy en Revisoraat. Daarna kon ik aan de slag
als financieel auditor bij PricewaterhouseCoo-

pers (PWC) in Antwerpen. Ik moet de financiële
situatie van ondernemingen mee beoordelen en
kijken hoe ze betere resultaten kunnen halen.”

NOG TIJD VOOR ANDERE HOBBY’S?

“Ik voetbal bij de reserven van Achterbroek VV en
op zondag kan je me vinden bij de KLJ. Ik sta nu
zes jaar mee in de leiding, waarvan de laatste vijf
als hoofdleider. Naast administratieve taken kan
ik me nog altijd goed uitleven tijdens activiteiten
met leden.”
www.jongcdenv.kalmthout.cdenv.be

Stefanie Van Looveren (24) uit Heide ging begin dit
jaar aan de slag als parlementair medewerkster bij
Jef Van den Bergh. Hele dagen tussen politici in Brussel smaakte naar meer, waardoor ze besloot zelf ook
in de politiek te stappen.

u Jan Breugelmans

Kruispunt Achterbroek
veiliger inrichten

DORPSHUIS
“In Nieuwmoer komt er een dorpshuis en mogelijk volgen er de komende jaren in andere wijken gelijkaardige initiatieven. Ik vind het belangrijk dat bij die
plannen de burgers voldoende inspraak krijgen. Als de latere gebruikers van
zo’n dorpshuis betrokken worden bij de inrichting en de mogelijke activiteiten, is
succes grotendeels verzekerd. Ik zal er mee voor zorgen dat elke mening wordt
gehoord.”

Daar wil ik in Kalmthout aan meewerken. Zelf zou ik
me graag toeleggen op jeugd en sport. Verenigingen
brengen mensen samen en houden onze gemeente
levendig. Verder vind ik het belangrijk dat wonen in
Kalmthout voor jonge mensen betaalbaar blijft.”

u

Van de huidige gemeenteraad is Jan Breugelmans (33) het jongste lid. Die ‘titel’ wil
hij straks graag afstaan aan een jongere collega om samen deel uit te maken van
de gemeenteraad en zo nauw betrokken te blijven bij het bestuur van Kalmthout.
“De vorige verkiezingen in 2006 waren zowel voor de partij als voor mij persoonlijk een groot succes. Als nieuweling en bovendien jongste lid van de gemeenteraad liet ik toch regelmatig mijn stem horen. Voor mij was het belangrijk snel het
reilen en zeilen te ontdekken. Ik heb veel over de gemeentewerking geleerd in de
commissies rond financiën en ruimtelijke ordening.”
Jan groeide op in de wijk Nieuwmoer, maar woont nu reeds enkele jaren in Achterbroek. “We moeten dringend werk maken van een veiligere inrichting van het
drukke kruispunt in Achterbroek. Onze kinderen moeten op een aangename en
veilige manier naar school kunnen fietsen. Als jonge vader juich ik het ook toe dat
op veel plaatsen speelpleintjes worden aangelegd. We moeten er wel op toezien
dat ze op de juiste plaatsen worden ingeplant en goed worden onderhouden.”

“Wat mij erg aanspreekt in gemeentepolitiek is dat je
op korte termijn heel concrete dingen kan realiseren.

Stefanie Van Looveren

Kalmthout moet
een levendige
gemeente blijven

“Als parlementair medewerkster help ik Jef Van den
Bergh bij zijn dagelijks werk. Ik volg de actualiteit
rond mobiliteit en verkeersveiligheid. Verder beheer
ik zijn agenda en website, en help ik bij de voorbereiding van de vragen die hij stelt in het parlement.
De kennis die ik opdeed tijdens mijn bachelor journalistiek en master Europese studies kan ik zo omzetten in de praktijk. Een stage bij het publicatiebureau
van de Europese Unie in Luxemburg had me daar al
enigszins op voorbereid. Ik werkte er mee aan de vernieuwing van EUR-Lex, de website met alle juridische
documenten van de EU.”

Jan werkt als vertegenwoordiger voor Teleflex, een wereldwijde producent van medische materialen voor urologie en chirurgie. Als vader van twee kleine meisjes met
een drukke professionele en politieke agenda, blijft er weinig vrije tijd over. Toch
tracht ik regelmatig te gaan wielrennen en speel ik voetbal bij FC De Gloria.

UITWISSELINGSSTUDENTE
“Na mijn middelbare studies verbleef ik een jaar in
Guatemala als uitwisselingsstudente met AFS Interculturele Uitwisselingen. Als vrijwilligster binnen AFS
begeleid ik nu nog buitenlandse jongeren bij hun aankomst in de regio en landgenoten die net als ik de wereld intrekken. De afgelopen jaren bracht ik veel tijd
door bij de scouts van Heide waar ik vier jaar leidster
was. Nu voetbal ik bij de Poppemiekes, de damesploeg van café De Oude Withoef.”

www.jongcdenv.kalmthout.cdenv.be

www.jongcdenv.kalmthout.cdenv.be

Tevreden over
voorbije zes jaar

“Door een goede samenwerking tussen de bevolking, de diensten en het gemeentebestuur vind ik
dat we tevreden mogen terugblikken op de voorbije zes jaar”, zegt uittredend schepen Jan Van
Hooydonck (60). “Zelf vind ik het bestrijden van
wateroverlast een belangrijke realisatie.”

JE BENT AL JAREN SCHEPEN, MAAR
HOE BEGON JE MET LOKALE POLITIEK?

“Na het overlijden van mijn vader, oud-burgemeester Adriaan ‘Jaan’ Van Hooydonck, ben ik
diverse keren gevraagd om ook in de politiek te
stappen. Uiteindelijk stemde ik toe en raakte ik
meteen verkozen als gemeenteraadslid.”

DIT WORDEN NU JE VIERDE
VERKIEZINGEN.

u
Jan Van Hooydonck

“Ik vind het belangrijk dat mensen zich goed
voelen in Kalmthout en ik denk dat we daar de
voorbije jaren met veel realisaties voor hebben
gezorgd. Het verkiezingsresultaat kan niemand
voorspellen, maar ik hoop dat we het vertrouwen

krijgen om al gemaakte plannen uit te voeren.”

OPENBARE WERKEN HOUDT
VEEL MENSEN BEZIG.

“Degelijke straatverlichting en een goede riolering
vinden mensen belangrijk. Het geeft hen een veilig
gevoel als ze niet door een donkere straat moeten
en bij overvloedige regen geen wateroverlast moeten vrezen. Door retentiebekkens in Achterbroek,
de Kerkeneindbeek en in de Kijkuitstraat hebben
we veel mogelijke miserie weggewerkt. Als we op
de site van het vroegere containerpark - aan het
station van Kalmthout – het geplande retentiebekken aanleggen, zijn de ondergelopen kelders en
wateroverlast in de Dorpsstraat verleden tijd.”

WAAR WERKTE JE VOOR JE
VOLTIJDS SCHEPEN WERD?

“Dertig jaar was ik leerkracht in de school PITO
in Stabroek. De laatste tien jaar was ik als technisch adviseur onder meer verantwoordelijk voor
aankoop van materialen, machines en opstellen

van uurroosters. In de afdelingen waar ik verantwoordelijk was, volgde ik ook op of de eindtermen
werden behaald.”

ALS ‘JONG-GEPENSIONEERDE’
NOG TIJD VOOR ANDERE ZAKEN?

“Na de aanschaf van mijn elektrische fiets, zit ik
nog meer op de fiets dan vroeger. En ik hou ook
van een partijtje tennis of petanque. Verder probeer ik geregeld tijd vrij te maken voor mijn gezin
en de kleinkinderen.”
http://kalmthout.cdenv.be

Lea Van Looveren (64) zetelde de voorbije zes jaar als
gemeenteraadslid en is erg actief binnen CD&V regionaal als
voorzitster van de vrouwenbeweging ‘Vrouw & Maatschappij’.
“Vanuit die functie merk ik goed dat ook in de lokale politiek de stem
van de vrouw niet even krachtig klinkt als die van de man. Meer dan de
helft van de Kalmthoutse inwoners zijn vrouwen, dus wil ik er mee voor
zorgen dat er nog meer rekening met hen wordt gehouden.”

u
Lea Van Looveren

Toen Lea in de Antwerpse haven werkte, ondervond ze dat de verbinding tussen Noord-Antwerpen en de havenbedrijven beter kan.
Sinds ze geniet van haar pensioen engageert ze zich volledig voor
haar gemeente Kalmthout, gefocust op toerisme en welzijn.

MEER OVERNACHTINGSMOGELIJKHEDEN NODIG

Blijven
investeren
in toerisme

“Toerisme verdient nog meer aandacht omdat het de uitstraling van
Kalmthout vergroot en de lokale economie doet draaien. Er is nood
aan meer slaapgelegenheid. Als ik supporters van Kevin Pauwels
hoor vertellen dat ze vanuit Roeselare komen eten op zijn restaurantdag, overnachten in een Kalmthoutse bed en breakfast en na een
heidewandeling tevreden huiswaarts keren. Fantastisch is dat. Dat
zou ook bij andere evenementen moeten kunnen.””

JALOERS OP WELZIJNSRAAD

“Buurgemeenten geven wel eens toe dat ze jaloers zijn op onze Welzijnsraad. Onder meer het samenbrengen van drie diensten onder
één dak aan het kruispunt in Kalmthout is een realisatie waar we
fier op mogen zijn. Jongeren en volwassenen kunnen nu in één huis
terecht met vragen rond gezins- en levenssituaties. Ook de beweegweken voor 55-plussers kennen een groot succes. Senioren beseffen
steeds vaker dat sporten niet alleen gezond is, maar dat ze langer
zelfstandig kunnen blijven als ze zich beter in hun vel voelen.”
In haar vrije tijd geniet Lea graag van een goed boek, een wandeling
in de Kalmthoutse natuur of een uitstapje naar zee met als afsluiter
een lekker etentje.
www.lea.vanlooveren.cdenv.be

u Gust Van Loon

Nieuw sportpark op komst
Gust Van Loon (64) was de laatste negen jaar schepen van sport, onderwijs en kinderopvang. “Er is met
de hele bestuursploeg hard gewerkt en er zitten nog
mooie projecten in de pijplijn die we verder willen realiseren”.
Gust raakte al op jonge leeftijd geïnteresseerd in lokale
politiek omdat zijn grootvader schepen was in Kalmthout. “Bij de verkiezingen in 2000 raakte ik eerder onverwacht op de lijst. Veel voorkeurstemmen leverden
een zetel op in de gemeenteraad. Drie jaar later werd
ik schepen voor sport, onderwijs en kinderopvang. Die
bevoegdheden behield ik na de vorige verkiezingen en
nu hoop ik de gemaakte plannen de volgende jaren
mee uit te voeren.”

SPORTVOORZIENINGEN AANGEPAKT

“De komst van het sportpark aan de Heikantstraat
springt in het oog, maar de voorbije jaren hebben we
ook fors geïnvesteerd in bestaande accommodaties.
Zo kreeg sportcomplex Zwarte Hond een opwaardering, de sportzaal in Achterbroek een nieuwe vloer en
de sporthal van Gitok betere douches en verwarming.
De turnzaal van Nieuwmoer onderging een opfrisbeurt en het gemeentelijk zwembad werd aangepakt

met o.a. vernieuwde kleedkamers en de langverwachte glijbaan.”

NOOD AAN KINDEROPVANG

“Er is een onderwijsraad opgericht waar alle Kalmthoutse scholen toe behoren en we investeerden in
verbeteringen aan gebouwen van de Maatjes, Gitok
en Kadrie. De gemeente kocht een woning in Heide
om Stekelbees er kinderopvang te laten organiseren,
maar uit een grootschalige enquête blijkt de nood aan
bijkomende voor- en naschoolse kinderopvang.”
Sinds 2008 geniet Gust van zijn pensioen zodat hij zich
voltijds kan bezighouden met lokale politiek. “Achtendertig jaar werkte ik als kinesist in een revalidatiecentrum in Breda, met als specialisatie sport- en
hartrevalidatie. De laatste tien jaar leidde ik er de
afdeling orthopedie, waar mensen opnieuw leren bewegen. Als ik niet in de weer ben voor de gemeente,
maak ik graag tijd voor mijn familie en als schepen
van sport probeer ik zelf nog regelmatig te lopen en
fietsen.
http://kalmthout.cdenv.be

u Inge Goovaerts

Veel aandacht voor
verkeersveiligheid
Inge Goovaerts (38) uit Nieuwmoer werkt als notarisklerk, maar veel mensen kennen haar van
taverne Den Engel. Daar helpt ze echtgenoot Luc Willemsen en zijn personeel waar nodig, onder
meer met de boekhouding.
HOE BEN JE IN DE POLITIEK GEKOMEN?
“Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen had ik al interesse, maar toen vond ik onze kinderen
nog te klein om me intensief met politiek bezig te houden. Enkele jaren geleden kwam ik bij de
partij via dorpsgenoten Jan Oerlemans en René Francken. Nu voel ik me klaar om mijn steentje bij
te dragen aan het bestuur van onze gemeente.”
WAT VIND JIJ BELANGRIJKE THEMA’S?
“Elke inwoner moet zich thuis voelen in onze groene gemeente. Alles kan beter, maar ik meen dat er
de laatste jaren een goed beleid gevoerd is. Verkeersveiligheid voor kinderen en jongeren mag meer
aandacht krijgen. Niet alleen met extra fietspaden, maar bijvoorbeeld ook door beter openbaar vervoer
tussen uitgaansgelegenheden. De gemeente kan jongeren en ouders ondersteunen met sensibiliseringsacties en controles op drugs en alcohol.
Vanuit mijn job - vroeger bij notaris De Boungne in Kalmthout, nu bij notaris Jamart in Hoogboom (Kapellen)
- tracht ik mensen zo goed mogelijk op weg te helpen om hun doelstellingen te realiseren. We willen hen met
een gerust hart laten huwen, schenken of een huis kopen. Zo kan ik het belang van betaalbaar wonen goed
inschatten. Spontaan denk je aan jonge mensen, maar voor de oudere generatie is het minstens even belangrijk om in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen met eventueel enkele aanpassingen. Ik geloof
sterk in kangoeroewoningen en mantelzorg.”
NOG ANDERE HOBBY’S?
“Acrylverven, waar ik sinds twee jaar les voor volg, vind ik heel ontspannend. Of een spannend boek, maar ik
lees te weinig. Meestal blijft het bij vakliteratuur.”
www.inge.goovaerts.cdenv.be

u Baldwin Sondervan
Als kinesitherapeut en lid van de sportraad ontwikkelde Baldwin Sondervan
(43) een goede visie op wat een ‘sportgemeente’ als Kalmthout kan doen
om alle inwoners verantwoord te laten
sporten en bewegen.

Iedereen
moet
verantwoord
kunnen
bewegen
en sporten

KINESIST
In 1992 startte Baldwin aan de Kapellensteenweg 281 zijn zelfstandige praktijk voor kinesitherapie. Vandaag is die
uitgegroeid tot SportTherapeutisch AdviesCentrum Kineso met meerdere therapeuten. “Wij willen, naast het behandelen van specifieke lichaamsklachten,
mensen verantwoord laten bewegen
en sporten. Bewegen is belangrijk voor
een gezonde levensstijl en houdt jong
en oud fit. Vanuit mijn werkervaring in
revalidatiecentrum Nottebohm weet ik
dat juist bewegen de kans op blessures
vermindert en mensen langer mobiel
blijven.” Baldwin is voorzitter van kinesitherapeutenkring Wuustwezel-EssenKalmthout.
Ook professionele sporters deden al beroep op de ervaring van Baldwin. Naast
de begeleiding van individuele sporters,
werkte hij jarenlang als kinesist bij eersteklassevoetbalclub Germinal Ekeren,
later Germinal Beerschot-Antwerpen
(GBA). Daar begeleide hij het eerste elftal en coördineerde de sportmedische

begeleiding van de nationale jeugdelftallen. “Ik heb zelf bij Heibos gevoetbald
en er later verzorger en jeugdtrainer
geweest. Ook bij KSK heb ik nog jeugd
getraind.”
ACTIEF IN SPORTRAAD
Baldwin zit al meer dan tien jaar in de
Kalmthoutse sportraad en is ook lid
van de werkgroep rond gemeentelijk
sportbeleid. “Kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur lijkt me een
basisvoorwaarde om te kunnen sporten. De komst van het nieuwe sportpark
is schitterend, maar mag niet betekenen dat bestaande accommodaties niet
meer worden onderhouden. Waar nodig
moeten die vernieuwd worden zodat ze
blijven voldoen aan hedendaagse kwaliteitsnormen. Anderzijds moet de gemeente langs ‘de zijlijn’ bestaande initiatieven blijven steunen. Ook minder
bekende sporten en ‘sportkansarmen’
verdienen aandacht. Bekende Kalmthoutse topsporters moeten als ‘rolmodel’ ondersteuning krijgen van de
gemeente omdat zij nog meer mensen
aanzetten om zelf te sporten. “
Zelf houdt Baldwin het meest van fietsen, lopen, tennis, kitesurfen en skiën.
www.baldwin.sondervan.cdenv.be

Mensen gelukkig maken
in Kalmthout

u Edith Mattheeusen

“Mensen gelukkig maken schenkt mij steeds voldoening. Ik hoop dat ik dat via de lokale politiek
ook voor velen kan doen”, zegt Edith Mattheeusen
(52) uit Nieuwmoer.
“In Nieuwmoer baat ik al 32 jaar een frituur uit tegenover café De Kroon. Dat doe ik nog altijd met
hart en ziel en ik geniet van de sociale contacten.
Door het praten over koetjes en kalfjes met de
klanten kom je vaak te weten wat er leeft in de lokale gemeenschap.”
ONDERNEMERS STEUNEN
“De frituur combineer ik nog met een andere
handelszaak in een compleet andere sector. In
Sint-Job heb ik een lingeriewinkel. Het aangename daar is dat mensen je in vertrouwen nemen
omdat lingerie kopen toch nog iets anders is dan
een blouse of een jeansbroek. Als eigenaar van
twee handelszaken vind ik het belangrijk dat een

gemeentebestuur zowel starters als ervaren ondernemers blijft steunen en lokale economie en
tewerkstelling stimuleert.”
“Ik sta steeds open voor nieuwe uitdagingen. Als
ik iets aanneem, ga ik er honderd procent voor. Ik
voel me thuis in Kalmthout en ik wil zoveel mogelijk mensen datzelfde gevoel bezorgen door me
voor hen te engageren. Naast mijn twee handelszaken, probeer ik nog geregeld tijd vrij te maken
om te dansen. Ik ben ook bestuurslid bij de Landelijke Gilde in Nieuwmoer. Maandag is de sluitingsdag in mijn twee zaken en dan help ik mijn partner
op zijn boerderij. Samen de dieren verzorgen, is
rustgevend.”
http://kalmthout.cdenv.be

u Sandra Hoppenbrouwers
Sandra Hoppenbrouwers (35) runt samen met
haar man, Wim Francken, een landbouwbedrijf
in Achterbroek. Veel mensen kennen dat van de
melkautomaat in het Kruisbos.

Positief
imago
landbouw
versterken

“Wij stellen ons landbouwbedrijf graag open
voor het grote publiek, omdat we een goed contact met de mensen belangrijk vinden”, vertelt
Sandra Hoppenbrouwers. “Het positief imago
van de landbouw nog versterken, is een belangrijke reden waarom ik in de lokale politiek ben
gestapt.”
“Ik was een beetje verrast dat dorpsgenote Lea
Breughelmans informeerde of ik dat zag zitten.
Hoewel het allemaal nieuw is voor mij, zie ik
het als een uitdaging waar ik vol voor wil gaan.
Vanuit mijn job, ligt landbouw mij na aan het
hart, maar als jonge moeder vind ik ook jeugdwerking belangrijk.”

ZUIVELAMBASSADRICE
De meeste mensen kennen Sandra als de ‘boerin van de melkautomaat’ aan ’t Kruisbos. “In
een landelijke gemeente als Kalmthout vind ik
het belangrijk dat er een goed contact is tussen
landbouwers en alle andere mensen. Daarom
ben ik enkele jaren geleden ook zuivelambassadrice geworden en is ons bedrijf in Kalmthout
benoemd tot ‘nabijheidsboerderij’. Dat betekent dat we ons melkveebedrijf met een 75-tal
koeien en bijhorende kalveren vaak en graag
openstellen voor scholen en andere groepen.”
“Naast het geven van rondleidingen melk ik
mee de koeien en help ik bij de dagelijkse verzorging van alle dieren en de stallen. Zowel van
ons landbouwbedrijf als deels van een bouwfirma die mijn man samen met een kameraad
heeft, neem ik de administratie op mij. Ondanks de drukke professionele bezigheden,
probeer ik onze zonen bij de preminiemen van
Achterbroek VV trouw aan te moedigen. Ver-

der speel ik soms ook toneel, lees ik graag een
thriller en tracht ik twee keer per week met
enkele vriendinnen te gaan joggen. Regelmatig neem ik deel aan een activiteit van KVLV
of Agra, hun specifieke afdeling voor tuin- en
landbouwsters.”
www.jongcdenv.kalmthout.cdenv.be

Hoewel Monique Buyens (73) naar eigen zeggen ‘gemaakt’ werd in
Nieuwmoer en nu in de wijk Heuvel woont, speelde het grootste deel
van haar leven zich af in Heide. Vooral in en rond bakkerij-cremeriebistro Monida.

u Martine Van Hooydonk

Luisteren naar de
man en de vrouw in
de straat

“Verder wil ik mee ijveren voor extra aandacht
voor alleenstaande ouders. Hoe kunnen zij in
de maatschappij het hoofd boven water blijven
houden? Kunnen we hen vanuit de gemeente
genoeg ondersteuning bieden en hoe geven we
als gemeente een krachtig signaal naar de hogere overheden om dit item goed aan te pakken? Dat zijn vragen die me erg bezighouden.“

Martine doet ook veel vrijwilligerswerk voor
de basisschool in Achterbroek. “Twee keer
per week help ik de kinderen oversteken aan
de schoolpoort als gemachtigd opzichter en
verder steek ik een handje toe waar nodig. Zo
ben ik breimoeder of help ik al eens bij het
vervoeren van leerlingen. Als ik niet in de weer
ben voor ’t school, maak ik al eens graag tijd
om deel te nemen aan een activiteit van KVLV
Achterbroek.”
http://kalmthout.cdenv.be

Betaalbare woningen
voor jonge
tweeverdieners

u

“Als uittredend gemeenteraadslid hoop ik in de
eerste plaats dat wij het vertrouwen krijgen om
ons beleid verder te zetten. Belangrijk vind ik
dat we blijven waken over de gezonde financiën
van de gemeente en dat we echt luisteren naar
de noden van de man en de vrouw in de straat.
Dat is voor mij de essentie van lokale politiek,
waar ik nu reeds twaalf jaar mee bezig ben.”

IN DE WEER VOOR DE SCHOOL
Overdag vind je Martine tussen de rekken in
speelgoedwinkel ’t Klavertje Vier. “Ordenen
van binnengekomen artikelen, rekken aanvullen, bijspringen aan de kassa in drukke tijden,… Ik voel me goed in mijn zeer gevarieerde
job in het speelgoedparadijs in Achterbroek.”

Monique Buyens

Nog meer
bloemen
in Kalmthoutse
straten

BLOEMETJES BUITEN ZETTEN
“Ik ben altijd een voorvechter geweest van kleurrijke bloemen in het
Kalmthoutse straatbeeld. De gemeentelijke groendienst heeft al heel
wat aangeplant, maar er mag nog altijd meer kleur en fleur zijn vind
ik. Aan het vernieuwde Heidestatieplein zullen ook de nodige aanplantingen voorzien worden. Als ik de kans krijg om mijn werk in de gemeenteraad voort te zetten, kijk ik er naar uit om de gemaakte plannen
daarvoor mee uit te voeren. Daarnaast wil ik me mee inzetten voor de
toeristische uitstraling van Kalmthout en de belangen van de senioren
mee verdedigen. Al heb ik ook aandacht voor de jeugd. Enkele jaren
geleden nam ik het initiatief om een braakliggend stukje in onze straat
door de gemeente te laten omtoveren tot een gezellig speelpleintje
voor de kinderen uit de buurt.”
Monique ziet niet alleen graag bloemen, maar is er ook vaak mee bezig.
“Voor de meest uiteenlopende gelegenheden heb ik al bloemstukken
gemaakt. En verder houd ik er ook van om de bloemetjes eens buiten te
zetten door een gezellig uitstapje met de vriendinnen.”
		http://kalmthout.cdenv.be

Evy Monu
u

Voor Martine Van Hooydonk (49) uit Achterbroek worden het haar derde verkiezingen,
waarna ze hoopt haar zetel in de gemeenteraad te houden. Zij pleit onder meer voor voldoende aandacht voor alleenstaande ouders.

“Ik ga nog elke zondag eten bij Monida, de zaak die mijn ouders August
Buyens en Elisabeth De Backer in de schaduw van de Sint-Jozefkerk
hebben opgericht. Nadat ik meer dan tien jaar de cremerie en de bakkerswinkel uitbaatte, nam mijn oudste zus het in 1980 over. Zij is er vandaag de dag nog altijd bij betrokken, al zijn het nu twee aparte zaken.”
Monique nam in 1982 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. “Toen stond ik op de lijst voor de lokale partij NCD. Later
maakte ik deel uit van CVP en CD&V, maar ik zit al dertig jaar onafgebroken in de gemeenteraad. Op het einde van de jaren negentig was ik
ook enkele jaren schepen. “

“Als interieurarchitecte hoop ook ik dat er in de
gemeente voldoende plaats zal blijven om betaalbare woningen aan te bieden”, zegt Evy Monu (32).
“Maar als jonge moeder vind ik ook veilige wegen
naar kinderopvang en scholen heel belangrijk.”
“Monique Buyens, voormalig schepen en gemeenteraadslid, is een heel goede vriendin van mijn
moeder. Tijdens haar bezoekjes ving ik bij ons
thuis wel eens politiek getinte gesprekken op tussen hen. Als geëngageerde buurtbewoonster was
ik recent betrokken bij de aanleg van een speelpleintje aan de watertoren in Kalmthout. Zo groeide de zin om meer betrokken te raken bij dergelijke realisaties en besloot ik in de lokale politiek
te stappen.”
“Beroepsmatig – ik werk nu reeds tien jaar als
interieurarchitecte voor Villabouw Sels in ’s Gravenwezel – is het evident dat ik veel aandacht heb
voor bouwen en verbouwen. Ik denk dat het in
Kalmthout belangrijk is dat er voldoende betaalbare woningen worden aangeboden, maar steeds

met respect voor de natuur en de open ruimte.”
VEILIGE WEGEN
“Als jonge mama van twee kleine kindjes ken ik
de nood aan voldoende locaties voor betaalbare
kinderopvang. Net als alle andere ouders hoop ik
ook dat onze kinderen over veilige wegen de kinderopvang en de scholen kunnen bereiken. Algemeen verwacht ik dat het gemeentebestuur werk
blijft maken om Kalmthout nog beter te maken. Ik
ben verheugd dat ze jongeren kansen willen geven
om effectief mee het toekomstgericht beleid uit te
werken.”
“Mijn vrije tijd vul ik met uitstapjes met ons gezin of
vrienden, fotografie en ik ga wel eens graag dansen. Vroeger deed ik dat ook wel eens in jeugdhuis
Govio, een gebouw dat de gemeente jaren geleden
kocht van mijn vader.”
www.jongcdenv.kalmthout.cdenv.be

u Dirk Van Peel

u Jan Fraeters

Dorpshuis
voor jong
en oud in
Nieuwmoer
Ruim twintig jaar is Jan Fraeters (59) uit Nieuwmoer bezig met lokale politiek. De voorbije bestuursperiode zetelde hij in de gemeenteraad en
in de OCMW-raad.
“Wijlen Etienne Buysen vroeg mij eind jaren tachtig of ik als actief lid van de wijkraad in Nieuwmoer
geen lid wou worden van de toenmalige CVP. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in 1994 werd ik partijvoorzitter. Van december 2001 tot 2007 beleefde
ik een mooie ervaring als schepen voor milieu en
verkeersveiligheid.”
Nu zetelt Jan in de gemeenteraad en in de OCMWraad. “Sinds drie jaar ben ik ook lid van het Bijzonder Comité bij het OCMW, waar we de persoonlijke
aanvragen voor OCMW-steun behandelen. Ik hoop
op een nieuw mandaat om mee voort te werken
aan het bestuur van Kalmthout. Bovendien kan ik
me er voltijds op toeleggen omdat ik begin volgend

jaar met pensioen ga. Nu werk ik nog
bij Ijzerwaren Dejongh in Nieuwmoer,
sinds enkele jaren overgenomen door
Mapeco. Ik ben vooral bezig met verkoop en doe mee de dispatch voor
onze medewerkers op de baan.”
DORPSHUIS NIEUWMOER
“Het dorpshuis in Nieuwmoer is een
prachtig project. Dat moet iets worden
waar jong en oud, zich goed voelen.
Verder vind ik de aanleg van fietspaden langs gewestwegen een goede zaak, maar bijvoorbeeld in
de drukke dorpskern van Nieuwmoer verdient de
zwakke weggebruiker nog meer aandacht. Jonge
gezinnen hebben geen behoefte meer aan een
grote tuin, dus is het aanbod van kleinschalige kavels aan betaalbare prijzen belangrijk.”
Hoewel Jan Fraeters zelf veel fietst, is zijn grote
passie veldrijden. “Al jaren woon ik samen met
mijn echtgenote in de winter bijna alle wedstrijden
bij. Vroeger doorkruisten wij het ganse land met
de auto, maar de laatste jaren rijden we mee met
de bus van de supportersclub van Kevin Pauwels.
Maar wij moedigen natuurlijk ook alle andere
Kalmthoutse veldrijders mee aan!”
http://kalmthout.cdenv.be

Een greep uit onze
realisaties voor
Kalmthout
FIETSPADEN

Vernieuwende
aanpak tegen
veroudering
OCMW-voorzitter en huisarts Dirk Van Peel (75)
is al veertig jaar actief in de lokale politiek. “Toch
voel ik me nog fit genoeg om nog ten dienste te
blijven staan van de gemeente op sociaal niveau.
Ik wil vooral de senioren ondersteunen.”
“Als huisarts ben ik er dagelijks getuige van dat
de huisvesting van bejaarde mensen en thuiszorg
verbeterd kunnen worden. Anderzijds ondervind ik
dat er een nieuwe generatie van senioren is ontstaan. Daarom meen ik dat de aanpak van veroudering vernieuwd moet worden.”
DIENSTENCENTRUM
“De voorbije bestuursperiode is er goed samengewerkt tussen het gemeentebestuur en het OCMW.
Op vlak van Welzijn en Senioren gebeurde er heel
wat, met de opening van dienstencentrum De Groten Uitleg als kers op de taart. De voltijdse welzijnscoördinator voert ons Lokaal Sociaal Beleidsplan uit. Als arts en voorzitter van Logo Antwerpen
(Lokaal Gezondheidsoverleg) juich ik toe dat er in

“Er staan nog mooie projecten op stapel, zowel
door het OCMW als door de gemeente. Dankzij de
geleidelijke pensionering in mijn huisartsenpraktijk krijg ik meer tijd om betrokken mee te werken
aan het verwezenlijken van die plannen. Momenteel is 18% van de Kalmthoutse bevolking ouder
dan 65 en die vergrijzing zal zich de komende jaren doorzetten. Als ‘ervaringsdeskundige’ wil ik de
belangen van de senioren verdedigen.”
“Naast mijn werk als OCMW-voorzitter en schepen van Welzijn ga ik graag fietsen, zeilen en met
de motor rijden. Zo heb ik pas met twee zonen nog
de bekende Route 66 gereden. En ik geniet van de
rust in de Kalmthoutse natuur, wandelend met
onze honden.”
www.dirk.vanpeel.cdenv.be

NIEUWE SPEELTERREINTJES
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NIEUW
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DIENSTENCENTRUM

NIEUWE SOCIALE WONINGEN

elke wijk een defibrillator hangt om mensen bij een
hartaanval de eerste zorgen toe te dienen. Onze
gemeente heeft een enorm potentieel aan vrijwilligers. Dat bewijst bijvoorbeeld het succesvolle
project Digidak waarbij mensen leren omgaan met
de computer. Op vlak van sociale tewerkstelling is
strijkatelier De Plooiing een schot in de roos. In
2011 schoven er meer dan 26.200 hemden over de
strijkplanken.”

GLIJBAAN ZWEMBAD

AFSCHEIDSPAVILJOEN
KERKHOVEN

KERKOMGEVING
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Kalmthout inbegrepen
u Jef Van den Bergh

v.u. Ludwig Haes, Communicatie CD&V Kalmthout, p/a Kijkuitstraat 78, 2920 Kalmthout

Ook in Brussel ijveren
voor Kalmthout
Voor wie de politiek volgt, is parlementslid Jef
Van den Bergh (39) een bekend gezicht geworden,
vooral als CD&V-verkeersspecialist. Toch is het
pas de tweede maal dat Jef zal deelnemen aan gemeenteraadsverkiezingen, nu als lijstduwer.
DIE COMBINATIE NATIONALE - LOKALE
POLITIEK LOOPT VLOT?
“In de Kamer werk ik vooral rond verkeer en de
NMBS, maar ik vorm ook een link tussen Brussel
en Kalmthout. Zo kan ik geregeld op het nationale niveau zaken aankaarten die ook voor onze
gemeente belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan
mijn gedreven tussenkomst in Brussel over het falende communicatienetwerk van de nooddiensten
tijdens de brand op de Kalmthoutse Heide.”
HOE ZIT HET MET SPOORLIJN 12 EN DE DRIE
KALMTHOUTSE STATIONS?
“Eind 2013 wordt de dienstregeling van de NMBS
hertekend en dat moet ook voor ons verbeteringen
opleveren. Als de internationale trein, ‘den Amsterdammer’, niet meer passeert, kunnen overwegen beter worden afgesteld. Zo staan we minder
lang voor gesloten barelen. “

JE WOONT EN VERTOEFT ZELF ECHT
GRAAG IN KALMTHOUT.
“Absoluut. Kalmthout is een erg levendige gemeente voor jong en oud. Het ruime aanbod van
activiteiten zorgt voor een positieve sfeer en die
moeten we behouden. Erg belangrijk is dat jonge
gezinnen in onze gemeente kunnen blijven. Daarnaast moeten we de open ruimte en de natuur- en
landbouwgebieden koesteren.”
HOE KIJK JE ALS FRACTIELEIDER NAAR
DE TOEKOMST?
“CD&V vormt in Kalmthout al jarenlang een echte
beleidspartij die, zonder controverse op te zoeken,
oplossingen bedenkt om zoveel mogelijk mensen
te helpen. De voorbije jaren is er goed bestuurd
en ik zie de toekomst hoopvol tegemoet. We hebben een goeie mix van talentvolle jongeren, vernieuwende nieuwkomers en niet-vastgeroeste,
ervaren kandidaten. Onze ploeg staat klaar om de
prachtgemeente Kalmthout nog verder uit te bouwen.”
BLIJFT ER NOG TIJD OVER BUITEN DE POLITIEK?
“Hoewel ik veel weg en onderweg ben, pik ik af en
toe nog een optreden of festival mee. DJ spelen
lukt nog amper, maar de liefde voor muziek blijft.
Ik ben ook een verzamelaar van lp’s. Verder zit ik
nog in de Raad van Beheer van Jeugdhuis Govio en
voetbal met FC De Gloria.”
www.jefvandenbergh.be

http://kalmthout.cdenv.be
www.facebook.com/cdenvkalmthout

