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Goede punten voor Kalmthoutse gemeentefinanciën
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen analyseert de krant Het Laatste Nieuws de financiën van elke 
Vlaamse gemeente. Kalmthout krijgt met een score van 9 op 10 een zeer goed rapport van de krant en begro-
tingsspecialist professor Matthijs. Dit is hun conclusie : ‘De schuld in Kalmthout is laag, de belastingen zijn gemid-
deld en de uitgaven zijn onder controle. Geen problemen dus.’

Opmerkelijk bij al deze cijfers is de halvering 
van de gemeentelijke schulden deze bestuurs-
periode. Onder impuls van schepen van 
financiën Maarten De Bock werd de gemeen-
teschuld per inwoner van 1009 € per inwoner 
in 2006  teruggebracht tot 555 € per inwoner 
vandaag. “Daardoor moest de gemeente van 
2006 tot nu 1,25 miljoen euro minder uitge-
ven aan onze schuldaflossing”, aldus Maarten 
De Bock.
Nog een aantal opmerkelijke citaten uit het 
rapport :

√ Kalmthout hanteert (sinds 2003) belasting-
tarieven die een stuk lager zijn dan het gemid-
delde in Vlaanderen.
√ Kalmthout beschikt over een laag per-
soneelsbestand. Zowel de bijdrage aan het 
OCMW en politiezone bleef voor de heidege-
meente binnen de perken. De gemeente 
houdt het personeelsbestand goed in de gaten.
√ De schuld werd deze bestuursperiode 
zowat gehalveerd, van 17,6 tot 9,8 miljoen. 
Nochtans heeft Kalmthout ook enkele flinke 
investeringen gedaan. De schuld van 555 euro 

per inwoner is een stuk beter dan het Vlaamse 
gemiddelde van 1.195 euro per inwoner.
Burgemeester Lukas Jacobs is duidelijk in zijn 
reactie in het krantenartikel: “We gaan de be-
lastingen in Kalmthout niet verhogen. Onze 
gemeentefinanciën zijn gezond.”

Maarten De Bock
schepen van 

financiën
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Burgemeester Lukas Jacobs ondertekent het Charter ‘Bedrijfsvriendelijke gemeente’ met 
de vertegenwoordiger van VOKA

De eerste fase van de werken in 
Heide levert ondertussen al mooie 
resultaten op.
De Heidestatiestraat onderging een 
mooie facelift, het pleintje aan de 
Withoeflei werd fraai heraangelegd en 
over de spoorweg werd het pleintje 
aan de Cambuus met de mooie bo-
men opgewaardeerd met een gloed-
nieuwe heraanleg. Grasmatten geven 
het geheel een frisse aanblik, wat de 
omgeving in z’n geheel ten goede 
komt. Het nieuwe fietspad in de Be-
vrijdingslei zorgt dan weer voor een 
vlotte fietsverbinding naar Kapellen.
Op het vernieuwde plein werd en-
kele weken geleden  het standbeeld 
onthuld van Moeder Kee. Het beeld 
werd ontworpen door Kalmthouts 

beeldhouwer Raf  Thys. Moeder Kee 
is uitgegroeid tot een legendarische 
figuur.  Zij baatte op het einde van 
de 19de eeuw een herberg uit op de 
heide: de Cambuus. Die deed dienst 
als overnachtingplaats voor de vele 
landarbeiders die toen in de heide 
aan het werk waren met de zandaf-
gravingen. Na het beëindigen van de 
zandwinning wordt de Cambuus een 
toeristische trekpleister. Er kwamen 
tal van kunstenaars logeren, sommi-
gen kochten nadien een buitenverblijf  
in Kalmthout. Moeder Kee staat 
eigenlijk mee symbool voor de ont-
wikkeling van Heide. Voortaan prijkt 
deze dame trots op het vernieuwde 
Heidestatieplein en kijkt uit in de 
richting van de Kalmthoutse Heide.

Moeder Kee op Heide Statieplein

De gemeente Kalmthout on-
dertekende het charter ‘be-
drijfsvriendelijke gemeente’ 
van VOKA, Kamer van Koop-
handel Antwerpen-Waasland. 
Daarin engageert Kalmthout 
zich om ondernemers te be-
trekken bij het gemeentelijk 
beleid en hen goed te infor-
meren en te consulteren over 
ontwikkelingen die een invloed 
hebben op het economisch 
leven in de gemeente.

“Via de GOR (gemeentelijke onderne-
mersraad) en een gemeentelijk aanspreek-
punt voor ondernemers is er een goed 
overleg en zijn de ondernemers goed op 
de hoogte van de gemeentelijke dossiers”, 
stelt burgemeester Lukas Jacobs, bevoegd 
voor lokale economie.
“Zo bespreken we regelmatig punten als 
de veiligheid in de KMO-zone Bosduin, 
de strategische aanpak van ontwikke-
ling van het bedrijventerrein Rijkmaker 
in Nieuwmoer en de organisatie van de 
jobbeurs.”

Het charter bevat ook een aantal uitdagin-
gen om te streven naar voldoende ruimte 
voor bedrijvigheid, om de gemeentelijke 
procedures inzake milieu en stedenbouw-
kundige vergunningen zo helder en kort 
mogelijk te maken en aandacht te schen-
ken aan bedrijven in het lokale preventie- 
en veiligheidsbeleid.
VOKA organiseerde ook een enquête 
bij de Kalmthoutse ondernemers om te 
polsen naar hun mening over de bedrijfs-
vriendelijkheid van de gemeente. Dat le-
verde goede cijfers op. 3/4de is tevreden 
over de dienstverlening van de gemeente 
en wel 91% van de ondernemers zou zich 
opnieuw in de gemeente vestigen vanwe-
ge de goede bereikbaarheid en duidelijke 
bewegwijzering. Kalmthout prijkt mee 
bovenaan in de lijst van de 30 gemeenten 
in het arrondissement Antwerpen waar 
ondernemingen het minst bijdragen in de 
gemeentebelastingen. De enquête wees 
verder uit dat de gemeente meer werk 
moet maken van het de bekendheid van 
het ondernemersloket en de beschikbaar-
heid van KMO-grond.

Kalmthout bedrijfsvriendelijke gemeente
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De gemeente en het OCMW streven 
ernaar om voldoende doorgangswonin-
gen ter beschikking te hebben voor de 
tijdelijke opvang van mensen. “Vaak gaat 
het om de opvang van inwoners in een 
crisissituatie of  de opvang van mensen 
wiens woning werd getroffen door een 
brand”, vertelt OCMW-voorzitter Dirk 
Van Peel. Momenteel zijn er renovatie-
werken aan de gang in een woning van de 
gemeente op de Achterbroeksteenweg. 
“De gemeente zorgt voor de complete 

renovatie. De werken zullen tegen het 
einde van het jaar gerealiseerd zijn. De 
kosten bedragen ongeveer 150.000 euro, 
waarvan 46.250 wordt gesubsidieerd door 
de Nationale Loterij”, zegt Dirk Van Peel. 

Het OCMW beschikt in totaal over 11 
doorgangswoningen in de gemeente.

Renovatiewerken doorgangswoning

Dirk Van Peel 
Schepen voor welzijn 
en OCMW voorzitter

“Er worden 2 bostankwagens aangekocht 
ter ondersteuning van de plaatselijke brand-
weerkorpsen in de provincies Antwerpen en 
Limburg”, aldus minister Joke Schauvliege. 
“Deze wagens worden ter beschikking ge-
steld vanuit het Agentschap  Natuur en Bos 
(ANB). Het gaat hier om een actuele nood. 
De wagens passen specifiek bij de preventie 
van de domeinen die wij beheren”.

Vorig jaar werd Vlaanderen geteisterd 
door grote natuurbranden tijdens de droge 
periode in het voorjaar. Begin mei was er 
de heidebrand in Meeuwen-Gruitrode en 
enkele weken later was er de zeer grote 
heidebrand in de Kalmthoutse Heide. Zo’n 
1000 hectare Vlaamse heide ging verloren in 
de vlammen.

Naast deze Vlaamse investering, is er ook 
federale steun na de grote heidebrand van 
mei 2011.
Een groot deel van de federale investeringen 
in de brandweerzone Rand in onze streek 
wordt dit jaar gespendeerd aan een nieuwe 
4X4 bostankwagen met 4000 liter  water 
voor de brandweer van Kalmthout. De 
kostprijs hiervan is ongeveer € 300.000. 
Daarvan betaalt de federale overheid 75 %. 
De overige 25%, zo’n € 75.000, komt vanuit 
de gemeentekas, zo rept de burgemeester.

Vlaams minister Joke Schauvliege gaf  ook 
nog uitleg over de overige preventieve maat-
regelen in de Kalmthoutse Heide.  “In de 
begroting van dit jaar werd 1 miljoen euro 
extra opgenomen voor het herstel van deze 
natuurgebieden. Er werden al een hele reeks 
herstelmaatregelen uitgevoerd, waarbij de 
brandpreventie maximaal aan bod komt. Zo 
werden in de Kalmthoutse Heide al brand-
gangen en strooiselvrije stroken aangelegd 
zodat de brandweerwagens elkaar kunnen 
kruisen. Er zijn ook de herstelwerken van 
de brandgangen en de verhoogde inzet van 
begrazing door schapen en runderen voor 
de bestrijding van het pijpenstrootje.”  Het 
ANB kocht ook een klepel- en bermen-
maaier aan en wordt gewerkt aan een 
versnelde bosomvorming van naaldhout 
naar inheems loofhout. Naaldhout brandt 
immers veel sneller dan loofhout.

Bostankwagens voor bestrijding heidebranden

Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), bevoegd voor Natuur, 
koopt  nieuwe bostankwagens aan voor de strijd tegen de bos- en 
heidebranden in Vlaanderen. Eén ervan dient voor de brandbestrij-
ding in de Kalmthoutse Heide. Ook de federale regering geeft steun 
voor de aankoop van een nieuwe Kalmthoutse bostankwagen.
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“Daarom zijn we volop bezig met de 
voorbereiding voor de herinrichting van 
het kruispunt”, zegt schepen van mobiliteit 
René Francken. “Het is de bedoeling dat 
er een afslagstrook komt op de Brasschaat-
steenweg. Daardoor zal de doorvoer van 
het verkeer vlotter kunnen gebeuren. De 
plannen zullen uitgevoerd worden, samen 
met de aanleg van de fietspaden op de 
Roosendaalsebaan tot aan het Handelaar. “ 

Maar zover is het nog niet. Eerst moet op 
het kruispunt nog de nodige ruimte gecre-
eerd worden voor de heraanleg. “De eerste 
stap is de aankoop van het huis op de hoek 
van de Achterbroek- en de Brasschaat-
steenweg. We ondertekenden daarvoor een 
overeenkomst met de eigenaar”, verduide-
lijkt René Francken. “De gemeente zal het 
gebouw aankopen en het nadien verder 
verkopen aan de Vlaamse overheid, die 

wegbeheerder is.”
Ook in Heide worden op het kruispunt de 
nodige voorbereidingen getroffen voor de 
aanleg van afslagstroken. Recent werd een 
nieuw fietspad aangelegd langs de Kapel-
lensteenweg.
In de zomervakantie volgt dan de aanleg 
van het voet- en fietspad aan de andere 
kant van de weg en de realisatie van de 
betere doorstroming op het kruispunt.

Aankoop hoekhuis kruispunt Achterbroek

Meer lokaal nieuws? 
Kijk op www.kalmthout.cdenv.be

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/cdenv.kalmthout

Kalmthoutse CD&V’ers lopen Antwerp 10 miles

CD&V op de Pinkstermarkt

Sportschepen Gust Van Loon (64) en 
federaal kamerlid en fractieleider Jef  Van 
den Bergh (39) waagden zich beiden aan 
de Antwerp 10 miles. Ze liepen mee in 
de CD&V-run, samen met de Vlaamse 
ministers Kris Peeters en  Hilde Crevits. 
Gust Van Loon liep een tijd van 1u 39 min 
en 35 sec en Jef  Van den Bergh klokte af  
op 1u 21 min en 25 sec.

CD&V was met een stand aanwezig op de 
Pinkstermarkt tijdens de Straatfeesten in 
Kalmthout. De zon was volop van de partij 
en dus passeerde er heel wat volk tijdens 
het Pinksterweekend.
Op zondag stond de Kapellensteenweg vol 
met kraampjes en standjes. Ook CD&V 
was erbij. De bestuursleden en de kandi-
daten voor de gemeenteraadsverkiezingen 
deelden er oranje ballonnen uit en beant-
woorden de vragen van de voorbijgangers. 
Een oranje caravan fleurde de CD&V-
stand op. Een opvallende activiteit was 
het ‘wortel-kappen’. De oranje wortelen 
werden door een oranje buis geduwd. Eens 
beneden was het de kunst om die op een 
kapblok doormidden te kappen. De ene 
lukt erin, de andere niet.

Gust Van Loon

Vlnr.: Sandra Hoppenbrouwers uit Achterbroek, Inge Goovaerts uit Nieuwmoer 
en Lea Van Looveren van Heuvel-Dorp

Het kruispunt van Achterbroek 
baart heel wat mensen zorgen. 
Niet alleen is het een gevaar-
lijk kruispunt om dagelijks te 
passeren als fietser en voet-
ganger, vaak is het er ook lang 
aanschuiven op de Brasschaat-
steenweg vanwege de moeilijke 
doorstroming.

Jef Van den Bergh


