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kalmthout
CD&V-vrouwen: Meer investeren in

Vrouw & Maatschappij, de vrou-
wen van CD&V in Kalmthout, 
zetten kinderopvang hoog op de 
politieke agenda.

Het is immers voor iedereen niet 
altijd even gemakkelijke om snel 
gepaste opvang te vinden voor de 
kinderen. Zo ook in Kalmthout. De 
CD&V-vrouwen gingen daarom op 
onderzoek.  

Gemeenteraadslid Lea Van Looveren 
trok mee aan de kar: “We maak-
ten een overzicht van het huidige 
landschap van de kinderopvang in 
de gemeente. Het aantal kinderen 
geboren tussen 2007 en 2009 werden 
in kaart gebracht tegenover het aantal 
opvangplaatsen in Kalmthout. En 
we namen contact op met deskundi-
gen bij Kind & Gezin, het OCMW, 
de Vereniging van Vlaamse Steden 
en Gemeenten en de Kalmthoutse 
bevolkingsdienst.” Maar daar bleef 
het niet bij. Lea: “We contacteerden 
ook enkele jonge ouders met de vraag 

hoe zij de kinderopvang hier ervaren 
en wat er nog kan verbeterd worden. 
Dat leverde heel wat resultaten op.” 
Volgende maatregelen werden voor-
gesteld op het CD&V-partijbestuur: 
✓ Er zou één centraal aanspreekpunt 
moeten komen voor kinderopvang 
binnen Kalmthout.
✓ Om het tekort aan plaatsen op 
te vangen, zou de gemeente werk 
moeten maken van een financiële 
aanmoediging voor zelfstandige kin-

derdagverblijven.
✓ Er moet actief op zoek gegaan 
worden naar geschikte locaties om 
het aanbod van kinderopvang te kun-
nen uitbreiden.
✓ Er kan onderzocht worden om als 
gemeente en OCMW zelf een erkend 
kinderdagverblijf op te richten. Dat 
geeft kwaliteit en wordt financieel ge-
subsidieerd, onder controle van Kind 
& Gezin.

voor de 10de keer

Voor meer info 
en inschrijving, 

surf naar… 

www.kalmthout.cdenv.be

organiseert CD&V-Kalmthout haar 

op zondag 21 november
RESTAURANTDAG

Lea Van Looveren en de CD&V-vrouwen maken aanbevelingen voor meer kinderopvang in Kalmthout

kinderopvang
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Jef opnieuw in 
de Kamer

Ondanks de politieke verschuivingen 
bij de federale verkiezingen van 13 
juni en het verlies voor CD&V in de 
Kamer werd onze gemeentelijke frac-
tieleider Jef Van den Bergh opnieuw 
verkozen. Op 6  juli legde hij in Brus-
sel zijn eed af als volksvertegenwoor-
diger.
Ondertussen wordt gezocht naar een 
evenwichtig akkoord voor een nieuwe 
regering.
Jef Van den Bergh: “CD&V tracht 
zich, zonder leidende rol deze keer, 

constructief op te stellen om onze 
staatsstructuur logischer en duidelij-
ker te maken. Een beter bestuur voor 
iedereen, daar is het voor ons om te 
doen.” Jef zal zijn werk verder zetten 
voor een veiliger verkeer en een goed 
georganiseerde NMBS. “Daarenboven 
ben ik ook lid van de commissie Be-
drijfsleven, waardoor nu ook econo-
mische thema’s tot mijn takenpakket 
gaan behoren.” 
Vragen en suggesties altijd welkom 
via info@jefvandenbergh.be

Dat kan. Op 3 november organiseert 
CD&V-Kalmthout een uitstap naar 
Oostende. Daar stappen we op de boot. 
Tijdens de vaart krijg je niet alleen het 
verhaal van de windmolens op zee. Een 
gids dompelt je ook onder in de wereld 
van de kustvaart en bakens op zee. 
Aansluitend gaat het richting Zeebrug-
ge en bezoeken we de LNG-terminal 
van Fluxys.
Dat is de toegangspoort voor de leve-
ring van vloeibaar aardgas in Noord-
west-Europa. Op de terminal lossen 
en laden de schepen het gas, waar het 
tijdelijk wordt opgeslagen in tanks. We 
bezoeken het auditorium en krijgen 
nadien een geleid bezoek aan deze ter-
minal. ’s Avonds sluiten we af met een 
korte wandeling en restaurantbezoek in 
de Brugse binnenstad.
Interesse om mee te gaan? Inschrijven 
kan via info@kalmthout.cdenv.be of 
neem contact op met Lea Van Loove-
ren, GSM 0498/15.29.93.

Jef Van den Bergh legt opnieuw
 de eed af in de Kamer

‘De jongeren’ aan de slag
JONG-CD&V laat van zich horen in Kalmthout

Enkele gedreven min-35’ers vinden het 
belangrijk een jonge stem te laten horen 
in het gemeentelijke beleid. En daarom 
komen ze af en toe samen, liefst op 
café, om mee na te denken over jonge-
renthema’s in de lokale politiek.
Maggy Beyers leidt de jonge bende 
en is zelf enthousiast over de groep. 
Maggy: “Ikzelf ben een jonge moe-

der, maar het is erg leuk om samen te 
werken met andere jongeren die nog 
studeren of al gaan werken, maar nog 
geen gezin hebben. We wonen allemaal 
graag in Kalmthout en we dragen als 
jonge CD&V’ers ons steentje bij aan 
het beleid”.
De infoavond over ‘wonen’ bracht heel 
wat jonge geïnteresseerden op de been. 

En onlangs was er een avond met ver-
schillende sprekers over ‘gehoorscha-
de’, een actueel thema onder de jeugd.
Maggy: “Daarmee bieden we de 
jongeren een pakket informatie aan en 
tegelijk horen we wat er leeft. In het 
najaar zullen we politieke ‘sofagesprek-
ken’ organiseren. De jeugd kan zo 
vragen afvuren aan de beleidsmakers 

Wil je meevaren tot aan het wind-
molenpark aan de Thorntonbank in 
de Noordzee?

De windmolens aan de Thorntonbank 
in de Noordzee

Op 
‘energie-uitstap’ 
naar de kust
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Gust van Loon, schepen van Sport: 
“Na de gemeenteraad keurde ook het 
provinciebestuur het RUP Sportpark 
definitief goed”. Daarmee is de plano-
logische basis gelegd voor de opmaak 
van een concreet uitvoeringsplan en 
de opmaak van de bouwplannen. “Met 
dit ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
is de 8,5 ha landbouwgebied omge-
vormd tot ‘gebied voor sportpark’.
Het gebied is gelegen tussen de Hei-

kantstraat, Foxemaatstraat, Molenbaan 
en Pastoor Hensstraatje, pal in het 
centrum van Kalmthout”. Momenteel 
loopt de aanbesteding voor de aan-
duiding van een deskundig ontwerper 
voor het hele sportpark.
Gust Van Loon: “Dat wordt een 
bureau met veel ervaring en kennis, 
vermits dat belangrijke selectiecrite-
ria zijn in het lastenboek. Eens dat is 
geselecteerd, kunnen we concreet aan 
de slag en kunnen we met de betrok-

ken clubs opnieuw rond de tafel zitten 
om mee alles uit te werken. We hopen 
dat in 2013 de eerste sporters er aan 
de slag kunnen”.
Het sportpark biedt plaats aan 4 
voetbalvelden, een atletiekpiste en 
Finse looppiste, 2 korfbalterreinen, 
kantine- en sanitaire ruimten, een 
turnhal, indoor-petanque en een schut-
terslokaal. Het geheel wordt groen 
ingericht. Centraal komt een parking 
voor 200 wagens.

Maarten De Bock, schepen van Leefmilieu, licht toe: “De eerste helft van dit 
jaar kwamen er al 16.700 bezoekers langs. Dat is bijna de helft van alle Kalm-
thoutse gezinnen. In de maand juli waren het er meer dan 3000. Vooral op 
zaterdag wordt er vaak richting Bosduin gereden, gemiddeld rijden er dan zo’n 
250 mensen het nieuwe containerpark op”. Igean staat in voor de exploitatie, 
in opdracht van Kalmthout en buurgemeente Wuustwezel. “Zo’n 20% van de 
bezoekers komen uit Wuustwezel. Door het afval te wegen met de weegbrug 
merken we dat er ook beter wordt gesorteerd. Zo werd er ten opzichte van vorig 
jaar al een pak minder grof vuil aangevoerd. En dat was uiteindelijk de bedoe-
ling”, zo besluit Maarten.

van vandaag”.
Jong-CD&V is een groep van enthou-
siaste jonge mensen die mee willen 
werken aan de toekomst van hun 
gemeente.
Wie wil meewerken, kan contact opne-
men met maggy.beyers@skynet.be

JONG-CD&V in Kalmthout: Didier Van Aert, 
Annelies Beyers, Maggy Beyers, Jan 

Breugelmans, Jorgo Van Ginneken, Bart Van den 
Bergh, Jef Van den Bergh, Hannes De Bock

De realisatie van een nieuw sport-
park aan de Heikantstraat is weer 
een stapje dichterbij. 

Het nieuwe containerpark is goed onthaald door de Kalmthoutenaar.

Sportpark 
weer een stap 
dichterbij

Minder grof vuil 
op nieuw containerpark

Een zicht op het nieuwe 
Sportpark aan de 
Heikantstraat

Maarten De Bock is tevreden over het 
nieuwe containerpark



Stationsparking breidt uit
Aan het station van Kalmthout wordt hard gewerkt aan een gloednieuwe parking. 
Die biedt straks plaats aan dubbel zoveel wagens dan voorheen. Schepenen René 
Francken (verkeer) en Jan Van Hooydonck (openbare werken) lichten toe: “De 
gemeente en de NMBS pakken dit werk gezamenlijk aan. Kalmthout financiert 
mee, de spoorwegen voeren het werk uit. De ‘inkom’ van de parking vanuit de 
Statiestraat wordt geasfalteerd en leidt naar een rond puntje, waar de auto’s kun-
nen keren. De parkeerplaatsen zelf worden in waterdoorlatende materialen aange-
legd.” Ook de plek van het oude containerpark wordt mee als parking ingericht. De 
werken zullen tegen eind 2010 klaar zijn.
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“Als gemeente van bijna 18.000 
inwoners kent Kalmthout al jaren een 
relatief lage werkloosheidsgraad van 
rond de 4%”, zo begint burgemeester 
Lukas Jacobs, bevoegd voor de ‘lokale 
economie’. “De cijfers in het arrondis-
sement Antwerpen zijn met 10% meer 
dan het dubbele.”

KMO-zones
Ook  het gemeentebestuur speelt hierin 
een belangrijke rol. Lukas Jacobs: 
“Dat doen we vooral door letterlijk 
‘ruimte’ te creëren voor bedrijven. 
Zo ontwikkelt de gemeente zelf de 
KMO-zone Bosduin, bijna 30 ha groot. 
Bedrijven stellen zich kandidaat voor 
nieuwe KMO-grond. De gemeenteraad 
selecteert dan op basis van objectieve 
criteria zoals de tewerkstelling in het 
bedrijf , de zonevreemdheid en de 
lokale of regionale binding.”
Het bedrijventerrein is door de jaren 
heen een succesformule gebleken. 
“Heel wat bedrijven vonden er een 
nieuwe plek en zorgen zo voor bijko-
mende jobs”, weet Lukas Jacobs. In 
tegenstelling tot verschillende buurge-
meenten is er in Kalmthout op termijn 
nog een groot aanbod aan bijkomende 
ruimte voor bedrijven. “Na de KMO-
zone Bosduin, die bijna vol is, maken 
we straks werk van de ontwikkeling 
van het bedrijventerrein ‘Rijkmaker’, 
aan de grens met Essen. “Daar zal 
opnieuw meer dan 20 ha gefaseerd 
kunnen omgezet worden in een bedrij-
venzone op Kalmthouts grondgebied”.

Actieve aanpak
Lukas Jacobs bepleit een actieve 
gemeentelijke aanpak om zo mee 
voor jobs te zorgen. “Dat kan op 
verschillende fronten: zo hebben we 
geen specifieke bedrijfsbelastingen, 
investeren we in de omgeving van 
winkelcentra en organiseerden we een 
jobbeurs met meer dan 500 bezoekers. 
Er zijn ook allerlei vormen van sociale 
tewerkstelling en we ondersteunen als 
gemeente al jaren in de opleiding van 
vakbekwaam personeel in de regio via 
de gemeenteschool Gitok. De kwaliteit 
van dit technisch- en beroepsonder-
wijs bepaalt immers het succes van 
de werknemer en de ondernemer van 
morgen,” zo besluit de burgemeester.

Het NIRAS, de 
Nationale instel-
ling voor Radio-
actief Afval en 

Verrijkte Splijtstoffen, voerde tijdens 
de vakantiemaanden een openbaar 
onderzoek naar de mogelijkheid om 
hoogradioactief afval te bergen in de 

Boomse kleilaag in een 22-tal gemeen-
ten van de Kempen. Die kleilaag zit 
ook onder de Kalmthoutse bodem. 
Onder impuls van Greenpeace werden 
de gemeentebesturen geïnformeerd 
over deze plannen. Kalmthout reageer-
de snel en diende samen met Essen en 
Wuustwezel een gezamenlijk bezwaar 

in tegen deze plannen. Ook heel wat 
andere gemeenten uit de regio deden 
dat. Zowel de gevolgde procedure, de 
ondiepe en minimale dikte van de klei-
laag en grote impact van deze voorstel-
len op de volgende generaties vormen 
de rode draad in het onderbouwde 
bezwaar.

Tewerkstelling is een zaak van 
iedereen. Niet alleen de federale en 
Vlaamse overheid zetten zich in.  
Burgemeester Lukas Jacobs legt uit 
hoe ze er ook in Kalmthout werk 
van maken.

Lokale inspanningen voor een job om de hoek

Nucleair afval onder de purperen heide?

Burgemeester 
Lukas Jacobs: 
“De gemeente maakt 
werk van jobs”

De KMO-zo-
ne Bosduin, 
met heel 
wat plaats 
voor nieuwe 
bedrijven
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