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Deze zomer organiseert 
CD&V Kalmthout een fiets- 
en fotozoektocht doorheen 
onze gemeente. De route kan 
je vrij fietsen de hele zomer 
lang.

Maggy Beyers van Jong-CD&V: ”De 
tocht kan je eender waar starten in 
Kalmthout en brengt je langs auto-
luwe wegen en naar mooie en interes-
sante plekjes. De route is aangepast 
aan gezinnen met kinderen. Samen 
zoek je de weg via foto’s met vragen 
voor volwassenen én voor kinde-
ren. Voor de fotozoektocht is er een 
mooie prijzenpot voorzien met vele 
waardebonnen en als hoofdprijs een 
fiets ter waarde van € 600. Onderweg 
goed uitkijken en de vragen oplossen, 
dat is dus de boodschap. Ideaal voor 
een dagje uit in Kalmthout met het 

hele gezin.” Het officiële startschot 
van deze ‘zomer-fietszoektocht’ van 
CD&V wordt gegeven op zondag 3 
juli 2011. De ingevulde vragen kunnen 
ingediend worden tot en met zondag 
11 september 2011 bij Ludwig Haes, 
Kijkuitstraat 78 in Kalmthout.
De route en vragen voor de fietszoek-
tocht kan je downloaden via  
kalmthout.cdenv.be.
Je kan de folder en de vragenlijst 
ook ophalen op volgende plaatsen: 
De Kroon (Nieuwmoer), Den Engel 
(Nieuwmoer), ’t Vervolg (Achter-
broek), Den Druivelaer (Heuvel), De 
Zoete Inval (Centrum), Fietsen Aerts 
Action Bike (Centrum) en ’t Centrum 
(Heide). Datum en locatie van de 
slothappening vind je op de website en 
het deelnameformulier.

Succes ermee!

Onze nieuwe 
website

kalmthout.cdenv.be
De nieuwe website van CD&V-
Kalmthout is sinds begin juni 
online. Het geheel ziet er aantrek-
kelijk en overzichtelijk uit. De 
nieuwe site legt vooral de nadruk 
op de nieuwsberichten. Maar niet 
alleen het lokale nieuws, ook de 
Brusselse persberichten van CD&V 
vind je er snel terug. Verder staan 
er veel foto’s op, met een overzicht 
van alle mandatarissen en bestuurs-
leden. Je kan er de politieke agenda 
per maand volgen. En wil je op de 
hoogte blijven van onze nieuws-
berichten? Schrijf  je dan online in 
voor de elektronische nieuwsbrief  
van CD&V-Kalmthout.

Win een mooie fiets met de  
‘zomerfietszoektocht’ van CD&V-Kalmthout

Maggy Beyers, Eugeen Lorriper en Lea Van Looveren stippelen de fietsroute uit
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‘Luierpremie’ voor jonge ouders
bij Diftar-weging van vuilbakken

Maarten De Bock, schepen van 
milieu: “Deze doelstelling kunnen 
we bereiken door goed te sorte-
ren. Vanaf  4 april leveren we in 
Kalmthout daarmee bijkomende 

inspanningen om onze afvalberg 
te verkleinen. Sindsdien wordt het 
huishoudelijk afval in je grijze en 
groene containers gewogen en 
betaal je een bijdrage op basis van 
dit gewicht. De tarieven zijn ver-
schillend voor het restafval dat in de 
grijze container gaat en de GFT+-
fractie die in de groene container 
hoort. Dit heet gedifferentieerde 
tarieven, of  kortweg Diftar. Het 
doel van Diftar is om de hoeveel-
heid afval te beperken en de kosten 
eerlijk te verdelen. Naarmate je min-
der afval meegeeft, moet je minder 
betalen.” Eerlijk toch?

Sociale correctie
Een deel van het restafval is ech-
ter niet te vermijden, zoals luiers 
bijvoorbeeld. Door de aanpassing 
van het huisvuilsysteem naar een 
systeem met weging zijn luiers een 
zware afvalfractie geworden. Maar-

ten De Bock: “Bovendien wordt het 
door OVAM niet meer toegestaan 
om luiers in de goedkopere groene 
containers te deponeren. Daarom 
willen we deze ‘meerkost’ compen-
seren. Een aantal onthaalouders van 
het OCMW zijn bereid gevonden 
om een nauwkeurige analyse te 
maken van het luierafval. Hieruit 
is gebleken dat we vanaf  2011 per 
kind per jaar een luierpremie zul-
len betalen van € 50, tot en met de 
leeftijd van 3 jaar.  Het bedrag kan 
gebruikt worden om de huisvuilop-
haling te bekostigen, de meerkost 
van het luierafval bij de onthaalou-
ders te betalen of  voor de aankoop 
van herbruikbare luiers.”
Ook inwoners die voor hun per-
soonlijk welzijn gebruik moeten 
maken van incontinentie- en sto-
mamateriaal hebben recht op een 
sociale correctie van € 50.

Met de nieuwe regeling 
voor de ophaling van het 
huishoudelijk afval streeft 
de gemeente ernaar om 
jaarlijks niet meer dan 150 
kg restafval per inwoner 
in te zamelen. Dat is het 
streefcijfer voor alle Vlaam-
se gemeenten. 

Burgemeester Lukas Jacobs ging 
ook mee : “Met een groep rolstoel-
gebruikers leggen we een traject 
af  door Kalmthout. Leden van het 
schepencollege en het diensthoofd 
Openbare Werken wandelden mee 
en hielpen de rolstoelen op en af  de 
voetpaden.” 
Dat ging vaak vlot, maar af  en toe 
verliep dat moeilijk. “Hier en daar is 
het lastig om met een rolstoel op de 
borduur van het voetpad te gera-
ken. En dat ondervind je pas door 
dat zelf  eens te doen”, aldus Lukas. 
“Toegankelijkheid krijgt veel aan-

dacht in het beleid van het OCMW 
en de gemeente. Niet alleen de toe-
gang tot de sociale dienstverlening is 
een belangrijk aandachtspunt in het 
Lokaal Sociaal Beleidsplan. Ook de 
verbetering van de fysieke toegang 
van het openbaar domein wordt met 
deze knelpuntenwandeling nog eens 
onder de loep genomen.” De tocht 
onder een stralende zon verliep van 
het OCMW naar het Dienstencen-
trum. Alle knelpunten werd geno-
teerd en zullen de komende maan-
den door de gemeente aangepakt 
worden.

Met de rolstoel op en af de borduur van 
voetpaden verloopt niet altijd even vlot”, 
ondervond Lukas Jacobs

Op stap met de rolstoel

De ‘knelpuntenwandeling’ is een initiatief van de werk-
groep Toegankelijkheid van de gemeentelijke Welzijns-
raad. 

Schepen Maarten De Bock: ”Jonge ou-
ders krijgen een jaarlijkse premie voor de 
zware pampers in de grijze vuilbak”
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Vrouw & Maatschappij Kalmthout, 
de CD&V-vrouwen zeg maar, was 
actief  op de Kalmthoutse zaterdag-
markt. Ze deden dat naar aanleiding 
van de ‘Zij blij-dag’, vlak voor Moe-
derdag en de Internationale dag van 
het gezin. 
CD&V-raadslid Lea Van Looveren 
: “We deelden flyers uit waarin we 
pleiten voor het doorbreken van het 
‘zorgplafond’. De netto uitkering 
voor ouderschaps- en zorgverlof  
bedraagt 666 euro. Dat is voor ve-
len, zoals alleenstaande moeders, te 
weinig.” 

Verder vragen de vrouwen meer 
aandacht voor het vaderschapsver-
lof. “Meer en meer mannen willen 
zorgen. We vragen voor de papa’s 
dan ook een uitbreiding van het 
vaderschapsverlof  tot het Euro-
pees gemiddelde van 15 dagen.” De 
CD&V-vrouwen richten zich tijdens 
de markt op bezoekers met kinderen 
en begeleiders van ouders. “De fly-
ers, pins en ballonnen gingen goed 
van de hand. Er was veel interesse. 
Tot onze voldoening hebben ook 
jonge papa’s met kindjes naar onze 
uitleg geluisterd”, besluit Lea.

CD&V-vrouwen op de markt

Daarin is plaats voor 4 appartemen-
ten met één slaapkamer, nog eens 4 
appartementen met 4 slaapkamers 
en 6 eensgezinswoningen met drie 
slaapkamers. OCMW-Voorzitter 
Dirk Van Peel: “De vorm van 
samenleven hier tussen de jonge 
gezinnen en de oudere bewoners is 
bijzonder. De gelijkvloerse appar-
tementen werden aangepast aan 
de noden van de ouderen. In feite 
is het dus een vorm van kangoeroe-
wonen.”

Het OCMW krijgt, in ruil voor de 
erfpacht van de grond, twee wonin-
gen ter beschikking. Die worden ge-
bruikt als doorgangswoning voor 
mensen in woningnood. “Het geheel 
is mooi afgewerkt, past perfect in de 
omgeving en ‘kijkt uit’ op de mooie 
weilanden achter de woningen”, zo 
zegt Dirk Van Peel.

Meer lokaal nieuws? 
Kijk op kalmthout.cdenv.be

Sociale woningen Kijkuit ingehuldigd

De sociale huurwoningen in de Kijkuistraat zijn feestelijk 
ingehuldigd. De huisvestingsmaatschappij De Ideale 
Woning bouwde er op grond van het Kalmthoutse  
OCMW 14 nieuwe woningen. Die zijn gegroepeerd in  
verschillende woonblokken. 

OCMW-voorzitter Dirk Van Peel krijgt de sleutels van de woningen overhandigd
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Weet u nog : in 2009 
bracht een eerlijke vinder 
een enveloppe met  
€ 37.000 cash geld naar de 
lokale politie…

De enveloppe lag op straat in 
Kalmthout, niet ver van het politie-
gebouw aan de Kapellensteenweg. 
De politie ging op zoek naar de ei-
genaar. Een buurtonderzoek bracht 

geen soelaas en een ‘onfortuinlijke’ 
eigenaar daagde niet op. In zo’n 
geval bepaalt de wet dat het geld 
toekomt aan de gemeente waar het 
geld werd gevonden. Het schepen-
college bedacht al snel een sociale 
bestemming voor deze onverwachte 
gift. Het wordt gebruikt om de fac-
tuur van de nieuwe Handicar mee te 
betalen. Zo kunnen de vrijwilligers 
van de vzw Handicar nu met een 

gloednieuwe wagen rondrijden voor 
het vervoer van de minder-mobiele 
mensen in Kalmthout.

Tijdens de jaarlijkse opendeurdag 
van de gemeenteschool Gitok werd 
de campagne ‘Helden van Gitok’ 

afgesloten. Onderwijsschepen Gust 
Van Loon: “Met een  een vernieuw-
de huisstijl geven oud-leerlingen uit 
verschillende sectoren daarrin mee 
dat een Gitok-opleiding kan zorgen 
voor een verrassende professionele 
carrière. De originele campagne 
werd ondersteund door de website 
www.dathadjenietgedacht.be. In de 
reeks kwamen zo o.a. F-16-piloten, 
een bouwondernemer, een industri-
ele bedrijfsleider, een schrijnwerker, 
architect en fietsenmakers positief  
in beeld als oud-Gitokkers.” 

In zijn toespraak feliciteerde bur-
gemeester Lukas Jacobs de school 
met deze aanpak : “Met deze cam-
pagne wil Gitok  aantonen dat een 
technische- en beroepsopleiding 
garant kan staan voor een goede 
voorbereiding op verdere studies of  
de weg tot een aantrekkelijke job. 
Uit recente cijfers van de Vlaamse 
Onderwijsraad blijkt immers dat 
vele vacatures voor technische jobs 
in Vlaanderen niet ingevuld geraken. 

‘Gevonden geld’ voor nieuwe Handicar

Geslaagde Gitok-campagne

CD&V-minister Inge Vervotte was de 
hoofdgast bij de viering van ‘100 jaar station 
Heide’. Als minister van Overheidsbedrij-
ven is ze binnen de ontslagnemende rege-
ring bevoegd voor de NMBS. Kalmthouts 
kamerlid Jef  Van den Bergh : “In die zin 
zorgde ze voor de nodige budgetten voor 
de aanleg van de nieuwe stationsparking in 
Heide volgend jaar. Daarmee wordt de aan-
zet gegeven voor de herinrichting van heel 
het Heidestatieplein”. 

Inge Vervotte bij ‘100 jaar station Heide’

De gloednieuwe Handicar, klaar voor het 
vervoer van de minder-mobielen


