
CD&V-verkozenen aan het woord
De CD&V-lijst behaalde een mooi resultaat bij de gemeenteraadsverkiezingen. Met 44,6 % van alle 
stemmen beschikken ze over 14 van de 25 zetels in de gemeenteraad. Ondertussen werden ook de 
mandaten verdeeld. Dit is het nieuwe college van burgemeester en schepenen, aangevuld met de 
twee opvolgers. Samen met de gemeenteraadsleden beginnen zij eraan na hun eedaflegging in de 
gemeenteraad op woensdag 2 januari 2013. We laten de nieuwe CD&V-mandatarissen aan het woord.
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iedereen inbegrepen

Het nieuwe schepencollege met de opvolgers
vlnr. Jan Oerlemans, René Francken, Jef Van den Bergh, Sandra Hoppenbrouwers, 
Lukas Jacobs, Silke Lathouwers, Maarten De Bock, Drik Van Peel en Maggy Beyers

Burgemeester
Lukas Jacobs: 

“Opnieuw 
voor 6 jaar 
aan de slag”

Er liggen immers nog heel wat uitdagingen 
te wachten. “Betaalbare woningen, veilige 
fietspaden, de heraanleg van winkelcentrum 
De Beek en het Heidestatieplein, dorpshui-
zen in Nieuwmoer en Achterbroek, nieuwe 
sportinfrastructuur, een cultureel centrum, … 

Er staat heel wat op het programma”, zegt 
Lukas. “Bovendien blijven we waken over 
gezonde gemeentefinanciën.” Persoonlijke 
scoorde de burgemeester opnieuw erg goed 
met 3.404 voorkeursstemmen. “Dat doet me 
plezier. Het is een signaal van vertrouwen en 
we gaan dus op de ingeslagen weg verder.” 
Dat gebeurt met een deels vernieuwde en 
vooral verjongde ploeg. “Zowel in het sche-
pencollege als in de gemeenteraad schuiven 
heel wat nieuwkomers aan bij CD&V. Dat 
is een positieve evolutie. Het is belangrijk 
dat jonge mensen zich mee kunnen inzetten 
voor hun omgeving. We zullen er in elk geval 
opnieuw 6 jaar ons best voor doen. Ik streef  
daarbij naar een beleid dichtbij de mensen 
en in goed overleg met alle partijen in de 
gemeenteraad.”

Lukas Jacobs kijkt tevreden 
terug naar de stembusslag van 
14 oktober. “Onze lijst behaalde 
een mooi resultaat. Hiermee 
kunnen we het beleid van de 
afgelopen jaren voortzetten.” 



Didier (24 j.) staat te popelen
“De 387 voorkeurstemmen die ik 
behaalde, overtrof  mijn stoutste ver-
wachtingen”, geeft Didier Van Aert toe. 
“Ik sta te popelen om mee de gemeente 
te besturen. In tijden van economische 
crisis denk ik dat we er alles aan moeten 
doen om de gemeente financieel gezond 
te houden. Dossiers die ik zelf  van kort-
bij wil volgen zijn onder meer de heraan-
leg van het kruispunt in Achterbroek en 
het nieuwe sportpark. Daarnaast vind 
ik het belangrijk dat de voetbalploegen 
die hun eigen accommodatie behouden, 
zoals Achterbroek en Nieuwmoer, ver-
beterde faciliteiten krijgen.” 

Stefanie (25 j.) verrast 
“Ik ben verrast en vereerd dat ik verko-
zen ben voor de gemeenteraad”, steekt 
Stefanie Van Looveren van wal. “Onze 
nieuwe ploeg is volgens mij een mooie 

mix van nieuwe jonge kandidaten en 
ervaren bestuursmensen, goed verdeeld 
over de Kalmthoutse wijken. Graag wil 
ik ermee voor zorgen dat Kalmthout 
een levendige gemeente blijft. Mensen 
moeten hier een betaalbare woning 
vinden en kunnen fietsen over nieuwe 
fietspaden langs de gewestwegen.”

Silke (21 j.) is jongste schepen
“Ik had nooit durven dromen dat zoveel 
mensen op mij zouden stemmen en dat 
ik daardoor de kans krijg om al meteen 
schepen te worden”, geeft Silke Lat-
houwers toe. Als jongste schepen is ze 
bevoegd voor Jeugd, e-governement 
en Gelijke Kansen. “Onze doelstellin-
gen voor de Kalmthoutse jeugd gaan 
we bundelen in een nieuw beleidsplan. 
De vele verenigingen willen we blijven 
steunen, zowel materieel als financieel. 
De doorstroming van informatie naar 
verenigingen kan nog efficiënter verlo-
pen via het evenementenloket en ook 
voor andere dienstverlening moeten 
we bekijken wat we via de digitale weg 
kunnen aanbieden. Via e-government 
kunnen burgers bijvoorbeeld nog meer 
formulieren van de gemeentelijke web-
site halen zonder dat ze daarvoor naar 
het gemeentehuis moeten komen.

“In alle prognoses werd zelden aan veertien 
zetels gedacht. Ook met mijn persoonlijk 
resultaat ben ik zeer tevreden. Financiën en 
leefmilieu zijn niet echt bevoegdheden waar 
je veel zichtbare realisaties mee kan verwe-
zenlijken, maar toch hebben de mensen 
mijn werk erg gewaardeerd. De komende 
zes jaar wil ik mee onze gemeente finan-
cieel gezond houden door de schulden 
verder af  te bouwen en de belastingen 
niet te verhogen. We werken ook aan een 
efficiënter systeem om papier en karton 
op te halen. Sport is voor mij een nieuwe 
bevoegdheid met een resem uitdagingen. 
Naast het sportpark komt er een nieuwe 
sporthal in Heide en zullen elders in de 
gemeente terreinen en kantines van sport-
verenigingen vernieuwd worden.”

Van de acht jongeren op de 
CD&V- lijst (jonger dan 36 jaar) 
veroverden er zeven een zetel 
in de gemeenteraad. Onder 
hen Didier Van Aert uit Achter-
broek, Stefanie Van Looveren 
uit Heide en Silke Lathouwers 
uit Heuvel-Dorp.
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Silke, Didier en Stefanie: 
een ‘jong gelaat’ in de gemeenteraad

Eerste schepen 
Maarten De Bock: 

“Mooi
verkiezings-
resultaat”



“Mensen hebben hun waardering voor wat ik tot nu heb 
gedaan voor de gemeente, laten merken in hun stemgedrag. 
Ik behaalde meer voorkeurstemmen dan de vorige keer. De 
komende zes jaar wil ik dan ook mijn steentje bijdragen aan 
reeds opgestarte projecten zoals het dienstencentrum en 

Digidak, maar ook mee werk maken van een veiligere dorpskern in Achterbroek, een 
gemeentelijk kinderdagverblijf  en een rechtstreekse busverbinding naar Klina.”

“Ik hoopte mijn stem te kunnen laten horen in de gemeente-
raad, maar had nooit verwacht zoveel steun te krijgen en ineens 

schepen te worden. Het is fantastisch hoeveel positieve reacties je krijgt. Als gemeente vind 
ik dat we landbouwers in de toekomst duurzaam verder moeten laten ‘boeren’ door onder 
meer de open ruimte te behouden en mee te bouwen aan een positief  imago door het 
openstellen van bedrijven te stimuleren. Kalmthout heeft nood aan een gemeentelijk kin-
derdagverblijf  en ook de naschoolse kinderopvang moeten we beter kunnen organiseren. 
Als er in onze gemeente enkele B&B’s bijkomen kunnen de toeristen hier langer verblijven 
om te genieten van onze prachtige natuur en de streekproducten.”

“Er ligt heel wat werk op de plank. Denk 
maar aan de herinrichting van winkelcen-
trum De Beek en van de stationsomgeving 
in Heide”, zegt René Francken. In Nieuw-
moer worden in 2013 sociale woningen 
gebouwd en is er plaats voor een dorpshuis. 
Net als enkele andere gewestwegen krijgen 
de Wuustwezel- en de Essensteenweg een 
afgescheiden fietspad.”

Over drie jaar schepen
“Ik had niet verwacht dat ik met 450 stem-
men de vierde meeste stemmen van onze 
ploeg zou behalen. Ik ben dan ook blij dat 
ik over drie jaar schepen kan worden”, vult 
Jan Oerlemans aan. “De eerste jaren zal ik 
René Francken al van dichtbij volgen om 
mensen en dossiers te leren kennen, zodat 
ik klaar ben om zijn taken voort te zetten. 

In Nieuwmoer is er nood aan bijkomende 
woningen, maar ook elders in onze ge-
meente staan er heel wat grootse zaken te 
gebeuren zoals een nieuw gemeentehuis.”

René Francken uit Nieuwmoer blijft de komende drie jaar 
schepen. Op 1 januari 2016 wordt hij opgevolgd door zijn 
dorpsgenoot Jan Oerlemans. Zij zijn o.a. bevoegd voor Open-
bare Werken en Publieke Ruimte. 
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Wies Peeters: 
“Voortwerken in gemeenteraad én OCMW”

Sandra Hoppenbrouwers: 
“Positieve reacties gekregen”

René en Jan vertegenwoordigen Nieuwmoer

Een vertrouwd gezicht in de gemeente- en 
OCMW-raad is Wies Peeters uit Achterbroek. 

De derde nieuwkomer in het schepencollege 
is Sandra Hoppenbrouwers. De ‘zuivelambas-
sadrice’ uit Achterbroek wordt bevoegd voor 
landbouw, kinderopvang en toerisme.  

“Beleidsmatige theorieën die besproken 
worden in Brussel kan ik nu omzetten 
in concrete oplossingen die nodig zijn in 
Kalmthout. Hoe kan ik mijn ideeën die 
ik op nationaal niveau ontwikkelde over 
verkeersveiligheid omzetten in realisaties 
in onze gemeente? De voorbije jaren zat ik 
de gemeentelijke commissie voor  ruim-
telijke ordening (Gecoro) voor, waardoor 
ik nu erg gemotiveerd ben om ruimtelijke 
planning in de praktijk aan te pakken. 
Onderwijs is nieuw voor mij. Maar de 
eerste contacten die ik al legde in de scholen 
klinken uitdagend en veelbelovend.”

Jef Van den Bergh: 

“Een nieuwe
uitdaging”

Nog een 
nieuw ge-
zicht in het 
schepencollege is Jef Van den 
Bergh. “Na acht jaar ‘full-time’ 
politicus te zijn als parlements-
lid in de Kamer, is het voor mij 
ook spannend om nu in Kalmt-
hout een uitvoerend mandaat 
op te nemen”, opent Jef Van 
den Bergh. 
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“De grootste uitdaging ligt erin om te horen wat er leeft 
binnen de fractie, die alle verkozenen van CD&V verzamelt. 
We bereiden telkens samen de agenda van de gemeenteraad 
voor en bespreken allerlei actuele dossier. Als voorzitter 
moet ik ervoor zorgen dat alle meningen en ideeën aan bod 
komen. In Achterbroek is Jan ook lid van de werkgroep 
verkeer van de Dorpsraad. “Daarom zal ik specifiek ook de 
grotere verkeersprojecten opvolgen, zoals de nieuwe fiets-
paden in Nieuwmoer en de heraanleg van de Roosendaalse-
baan met de herinrichting van het kruispunt.”

“Als senior in het college ben ik enerzijds heel benieuwd naar het engagement en de inbreng van de jon-
geren en zal ik me anderzijds bezighouden met het coachen van mijn opvolgster Maggy Beyers. Graag 
wil ik de samenwerking tussen de gemeente en het OCMW versterken en verbeteren. Samen met de 
Ouderenadviesraad en de seniorenconsulent stippelen we een beleid uit op maat van de senioren.”

Maggy : “De eerstkomende jaren zal mijn grootste uitdaging zijn om mij in te werken het OCMW en 
de vele thema’s van het sociaal beleid en het ouderenbeleid. Positief  aan deze inloopperiode vind ik 
dat ik zo de kans krijg om een goede balans te zoeken tussen mijn gezin, mijn werk en nu de politiek.” 
Maggy kijkt ook even terug op haar eerste verkiezingscampagne : “Als voorzitster van Jong-CD&V ben 
ik bijzonder trots dat ons verjongingssignaal zich ook heeft doorgetrokken naar de verkiezingsresulta-
ten. We zullen hard moeten werken om de verwachtingen in te vullen, maar met het aanwezige enthou-
siasme en de steun van de ervaren collega’s, ben ik zeker dat de toekomst verzekerd is”

Jan Breugelmans wordt 
fractieleider van CD&V

Dirk Van Peel: “Veel aandacht voor de senioren”

Maggy Beyers: “Goed inwerken bij OCMW”

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

“Het was voor me spannend tot 
het laatste moment, maar ik ben 
blij dat ik het vertrouwen van de 
kiezers heb kunnen behouden”, 
vertelt Jan Breugelmans. Hij 
wordt in de gemeenteraad de 
fractieleider van CD&V. 

“Voor de zevende keer raakte ik verkozen in de gemeenteraad. Het geeft me 
een hartverwarmend gevoel dat de mensen mij vertrouwen en een nieuwe 
kans geven om mijn werk als OCMW-voorzitter en schepen van Welzijn 
voort te zetten”, vertelt dokter Dirk Van Peel. 

Maggy Beyers is verkozen als gemeenteraadslid, maar zal ook zetelen in de 
OCMW-raad. Daar wordt ze klaargestoomd om Dirk Van Peel op te volgen als 
OCMW-voorzitter en schepen van welzijn en ouderenbeleid. 

Gust Van Loon was negen jaar schepen. Hij besliste na de verkiezingen om niet meer te zetelen 
in de nieuwe gemeenteraad. “De kiezers hebben een duidelijk signaal gegeven dat het tijd is voor 
verjonging. Bovendien maakt mijn gehoorprobleem het niet meer mogelijk om een mandaat goed 
uit te voeren. Ik heb het al die jaren met hart en ziel gedaan, maar ik ben nu tevreden dat ik de fakkel 
kan doorgeven aan een nieuwe, jonge kandidaat”, zegt  Gust Van Loon.  
Stijn de Koning komt als eerste opvolger in de plaats van Gust in de nieuwe gemeenteraad. “Als ge-
meenteraadslid wil ik me mee inzetten om het nog beter te maken in Kalmthout. Rond verkeersvei-
ligheid hoop ik dat het sluipverkeer aangepakt kan worden en ik kijk er ook naar uit om enkele grote 
projecten zoals de  nieuwe gebouwen voor de politie en Gitok in Heide van nabij op te volgen.”

Gust Van Loon maakt plaats 
voor Stijn de Koning
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