
Onze plannen



is de slogan waarmee CD&V naar de  
kiezers trekt op 14 oktober 2012. We 
kiezen dan een nieuwe gemeenteraad 
tot 2018. CD&V kent een rijke traditie als 
beleidspartij in Kalmthout. Door de inzet 
en gedrevenheid van vele mandataris-
sen en bestuursleden nam CD&V steeds 
de verantwoordelijkheid bij het gemeen-
tebestuur en het OCMW. Dat willen we 
voortzetten. We willen Kalmthout bestu-
ren en mee bepalen welke initiatieven er 
worden genomen tot 2018. Er liggen im-

mers heel wat uitdagingen te wachten.
Die maken we concreet in dit verkie-
zingsprogramma. CD&V kiest er voor 
om een duidelijk afgebakend en con-
creet programma te hanteren als lei-
draad voor haar campagne. Bovendien 
beschrijven we enkel voorstellen die 
organisatorisch en financieel haalbaar 
zijn. En we stellen prioriteiten: niet alle 
voorstellen kunnen immers hoog op het 
wensenlijstje staan.

Lukas Jacobs
Lijsttrekker CD&V
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{wonen inbegrepen}
Het lokaal woonbeleid in onze gemeente vormt de grootste uitdaging voor de nieuwe bestuursperi-

ode. De grond- en woningprijzen blijven erg hoog waardoor het voor jonge gezinnen moeilijk is om een 

eigendom te verwerven en een toekomst uit te bouwen in Kalmthout. Bovendien moet de gemeente 

ervoor zorgen dat iedereen deze kans krijgt, ook zij die minder middelen ter beschikking hebben. Zo 

kunnen gronden in erfpacht worden gegeven, waardoor ze veel minder kosten.

•	 Bijkomend aanbod van sociale huur- en koopwoningen in Kalmthout

•	 Bouwgronden voor jonge gezinnen in erfpacht aanbieden

•	 Meer aangepaste woningen voor ouderen en mensen met een handicap

•	 Een gemeentelijke renovatiepremie 

•	 De ontwikkeling van woongebieden aan het station van Kalmthout,  

in Achterbroek en in Nieuwmoer

leefomgeving

{werken inbegrepen}
CD&V wil in Kalmthout bijzondere aandacht geven aan de lokale economie en de plaatselijke midden-

stand. Een leefbare gemeente moet immers economisch gezond zijn. Bovendien is een gezonde eco-

nomische gemeente belangrijk voor de werkgelegenheid. Kalmthout kent lage werkloosheidscijfers en 

CD&V wil dat ook zo houden. Daarom wordt opnieuw ruimte gecreëerd voor nieuwe ondernemingen, 

worden bijkomende inspanningen geleverd voor sociale tewerkstelling en blijven we de landbouwers 

ondersteunen.

•	 Lokale economie ondersteunen zodat werkloosheidscijfers laag blijven

•	 Verder ontwikkelen van KMO-zone Rijkmaker

•	 Centra voor detailhandel vernieuwen, zoals winkelcentrum De Beek en rond het Heidestatieplein 

•	 Sociale tewerkstelling verder uitbouwen (vb. strijkatelier, sociale kruidenier,…)

•	 Land- en tuinbouw ondersteunen door verkoop van streekproducten en promoten hoevetoerisme 
Ruimte voor bedrijven

Nieuwe woningen in Nieuwmoer

Bijkomende betaalbare woningen
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veiligheid {mobiliteit inbegrepen}
Door een gedegen mobiliteitsbeleid tracht de gemeente de verkeersveiligheid nog te verhogen. CD&V 

meent dat bij het uitstippelen van een mobiliteitsbeleid het STOP-principe primeert. STOP staat voor : 

eerst Stappers, daarna respectievelijk Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer. Er wordt de vol-

gende jaren opnieuw heel wat aandacht geschonken aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. 

•	 Verkeersbeleid verder uitstippelen in nieuw mobiliteitsplan

•	 Nog meer fietspaden langs gewestwegen

•	 Sluipverkeer in woonwijken aanpakken met infrastructuur en snelheidscontroles

•	 Aan stations afgesloten fietsenstallingen, met camerabewaking

•	 Voldoende parkeergelegenheid op plaatsen waar veel mensen samenkomen

{veiligheid inbegrepen}
Veiligheid is een fundamenteel recht voor elke Kalmthoutenaar. Het nastreven ervan is een taak voor de 

overheid én is ook een zaak van elke inwoner. De veiligheid van een samenleving hangt ook samen met 

de sociale verantwoordelijkheid van de burgers. CD&V wil de veiligheidsproblemen aanpakken met een 

doortastend en geïntegreerd veiligheidsbeleid. 

•	 Veiligheidsplan met 4 prioriteiten :

•	 Inbraken in woningen en bedrijven

•	 Overlast, vandalisme

•	 Fietsdiefstallen

•	 Verkeersveiligheid

•	 Nieuwe gebouwen voor politie en brandweer

•	 Nieuwe ziekenwagen

•	 Fietsdieven afschrikken met camerabewaking aan stations

Fietspad Putsesteenweg

Nieuw veiligheidsplan
Nieuwe brandweerkazerne

Afgesloten fietsenstallingen
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ruimte {publieke ruimte inbegrepen}
Kalmthout gaat de ingeslagen weg verder met de fraaie heraanleg van centrale plekken en pleinen in 

de gemeente. CD&V kiest daarbij voor een aantrekkelijke openbare ruimte. Propere straten, pleinen en 

nette en mooie overheidsgebouwen. Tegelijk wordt die openbare ruimte goed en duurzaam onderhouden. 

•	 CD&V gaat voor 4 grote projecten:

•	 Heraanleg winkelcentrum De Beek

•	 Verdere vernieuwing Heidestatieplein

•	 Sportpark Heikant

•	 Nieuw gemeentehuis met cultureel centrum

•	 Straten proper houden 

•	 Oude pastorij in nieuw kleedje steken 

•	 Nieuwe gebouwen voor Gitok in Heide

•	 Wateroverlast verder bestrijden 

{milieu en landbouw inbegrepen}
CD&V gaat voor de duurzame ontwikkeling van Kalmthout. Zowel inzake afval, natuur en energie kiest 

CD&V voor nog meer duurzame initiatieven. Ook de lokale land- en tuinbouwbedrijven dragen bij tot 

een beter milieu. Denk maar aan de samenwerking om grachten te ruimen en de perceelsranden  

te beheren.

•	 Afvalberg beperken: o.a. door praktischer systeem voor ophaling papier en karton

•	 Natuur en open ruimte beschermen

•	 Opening energieloket waar mensen terecht kunnen met vragen aan duurzaamheidsambtenaar

•	 Energiebesparende maatregelen blijven nemen om tegen 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn

•	 Netwerk van ‘trage wegen’ beschermen, onderhouden en uitbreiden

•	 Samenwerken met landbouwers om openbaar domein (zoals sloten) te onderhoudenSportpark Heikant

Maquette nieuw gemeentehuis en cultureel centrum

Heraanleg De Beek Vernieuwen Heidestatieplein
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mensen {jongeren inbegrepen}
Onze gemeente kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dat gesteund is op de vrijwillige inzet van 

vele (vaak jonge) mensen. Deze inzet verdient veel waardering omdat jeugdverenigingen en –ontmoe-

tingsplaatsen bij uitstek jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooien en ter beschikking te stel-

len van de groep waarin ze actief zijn.

•	 Zoveel mogelijk verschillende jongeren betrekken in het jeugdbeleid

•	 Jeugdverenigingen verdienen alle steun, zowel financieel als materieel

•	 Jeugddienst, jeugdraad, kindergemeenteraad , Jeugdhuis Govio en JAC (Jongeren Advies Cen-

trum) integreren in één groot jeugdcentrum in het centrum van Kalmthout, Dorpsstraat 1

•	 Speelpleintjes goed onderhouden en aanbod nog uitbreiden

{ouderen inbegrepen}
De groep van ouderen in Kalmthout groeit gestaag. Door een dynamisch en inclusief ouderenbeleid 

zorgt Kalmthout ervoor dat deze ouderen actief blijven binnen hun lokale gemeenschap. Actieve oude-

ren zijn onmiskenbaar een meerwaarde voor de gemeente. 

De vele lokale initiatieven voor en door ouderen, die vaak steunen op vrijwilligerswerk, moeten door de 

gemeente gewaardeerd en ondersteund worden. Dit geldt in het bijzonder voor initiatieven die ouderen 

uit een isolement halen of ertoe aanzetten ook fysiek actief te blijven. Op die manier versterkt ook de 

leefbaarheid en warmte van de lokale gemeenschap.

•	 Initiatieven die ouderen samenbrengen en uit hun isolement halen optimaal ondersteunen

•	 Aanwerving van ouderenconsulent

•	 Werk maken van aangepaste woonvormen, samen met het OCMW

•	 Betere busverbindingen binnen en buiten de gemeente, bijvoorbeeld naar Klina

•	 Activiteiten overdag in nieuw cultureel centrum

Ouderen samenbrengen

Jongeren betrekken in jeugdbeleid

Steun aan jeugdverenigingen
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vrije tijd
{vrije tijd & sport inbegrepen}

De vele Kalmthoutse verenigingen zorgen voor een ruim aanbod van uiteenlopende activiteiten voor 

jong en oud. Ze zorgen voor een goede sfeer en geven de vele vrijwilligers de kans om zich, samen met 

vele vrienden, te engageren. Daarom zijn de verenigingen zeer belangrijke partners van de gemeente. 

Sporten vergroot ook de verbondenheid tussen mensen. Wanneer ze bovendien in

de eigen gemeente, dichtbij huis, voldoende sportfaciliteiten vinden, versterkt dit 

de lokale gemeenschap.

•	 Verenigingen betrekken in vrijetijdsbeleid als belangrijke gesprekspartners

•	 Zoveel mogelijk mensen aanzetten tot sporten

•	 Naast aanleg nieuw sportpark, bestaande infrastructuur onderhouden en verbeteren

•	 Nieuwe sporthal aan Gitok Heide, nieuwe inkom en meer parking aan gemeentelijk zwembad

{cultuur en toerisme inbegrepen}
Kalmthout koestert ambitieuze plannen voor het lokale cultuurbeleid. Naast het nieuwa gemeentehuis 

aan het Kerkeneind komt een cultureel centrum. Bovendien wil CD&V nog meer inspanningen leveren 

om toeristen aan te trekken.

•	 Bouw van nieuw cultureel centrum

•	 Aanwerving van voltijds cultuurbeleidscoördinator

•	 Meer toeristen aantrekken door als gemeente actief de uitbreiding van het aantal B&B’s te steu-

nen en de mogelijkheden tot het openen van een hotel(letje) te ondersteunen

•	 Landbouw promoten bij toeristen, ook buiten de jaarlijkse evenementen als Hoevefeesten of Dag 

van de Landbouw

Toeristen aantrekken

Mensen aanzetten tot sporten

Een aantrekkelijke activiteitenkalender
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zorg
{welzijn inbegrepen}

Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke 

burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Daarom wil CD&V dat het lokaal sociaal be-

leid in Kalmthout op maat van de zorgbehoevenden gesneden wordt. Om dat doel te bereiken overleg-

gen OCMW en de gemeente met alle betrokkenen. Ze spelen een coördinerende rol in het welzijnsaan-

bod en ondersteunen bestaande of nieuwe, vrije initiatieven. Een goed lokaal sociaal beleid dat tot een 

warme gemeente leidt, zorgt ervoor dat iedereen, in het bijzonder de zorgbehoevenden, ‘mee zijn’ in 

onze samenleving en geen uitgesloten groep vormen. 

•	 Sociaal beleid op maat van zorgbehoevenden

•	 Bijkomende kinderopvang, oprichting van gemeentelijk kinderdagverblijf

•	 Werking dienstencentrum uitbreiden in dorpshuizen Nieuwmoer en Achterbroek

•	 Gemeentelijke mantelzorgpremie voor al wie de zorg over iemand op zich neemt

{internationaal inbegrepen}
Een internationale band versterkt want Kalmthout staat niet op zichzelf. Het is een onderdeel van 

Vlaanderen, België, de Europese Unie, de geglobaliseerde samenleving. Een internationale band kan 

een gemeente versterken en mensen verbinden. 

•	 Werk maken van een jumelage met gemeente in buitenland

•	 In overleg met GROS ontwikkelingssamenwerkingsbeleid uitstippelen dat mensen bewust maakt 

van Noord-Zuid-problematiek

Gemeentelijke mantelzorgpremie
Dorpshuizen in Nieuwmoer en Achterbroek

Meer kinderopvang
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organisatie
{gezonde financiën inbegrepen}

Kalmthout besturen kost onmiskenbaar veel geld. Een goed bestuurde gemeente vereist ook een gede-

gen financieel beleid. 

•	 Kalmthout financieel gezond houden door de schulden verder af te bouwen en doordacht te 

investeren

•	 Mogelijkheden onderzoeken om realisaties te financieren via PPS-projecten (Publiek Private Sa-

menwerking), waarbij gemeente en private partners de factuur delen.

•	 Geen belastingverhoging

•	 Mogelijkheden onderzoeken om een autonoom gemeentebedrijf (AGB) op te richten waardoor 

onafhankelijke deskundigen bij de organisatie van de gemeente worden betrokken en BTW gere-

cupereerd kan worden

{betrokkenheid en dienstverlening inbegrepen}
Het is cruciaal dat gemeente, OCMW en burgers elkaar ontmoeten en op die manier de inwoners ook 

een duidelijke stem krijgen in het uitstippelen van het beleid van hun gemeente. Een gemeente staat 

dichtbij de burgers en is daarom ook het meest gekende bestuursniveau. Voor CD&V is de dienstverle-

ning in Kalmthout dan ook erg belangrijk.

•	 Info-avonden rond dossiers of in een wijk leveren vaak nieuwe inzichten op

•	 Vaak en efficiënt communiceren via traditionele en nieuwe kanalen zoals een e-loket

•	 Nieuw gemeentehuis met één centraal loket als ‘doorgeefluik’ naar andere diensten

•	 Kwaliteitsvolle dienstverlening 

Bewoners betrekken bij beleid

Kwaliteitsvolle dienstverlening
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LUKAS JACOBS

RENÉ FRANCKEN

DIDIER VAN AERT

STIJN DE KONING

STEFANIE VAN LOOVEREN

MAGGY BEYERS

SILKE LATHOUWERS

JAN OERLEMANSWIES PEETERS

LEEN SUYKERBUYK

JAN BREUGELMANS

Burgemeester, 44j

Lukas is 12 jaar voltijds aan de slag 
voor de gemeente Kalmthout en 
wil graag opnieuw een mandaat 
als burgemeester. Lukas is veel 
onderweg in Kalmthout en staat 
zo dicht bij de mensen.
In zijn vrije tijd zit hij graag op de 
koersfiets. 

Bediende, 35j

Stijn is oud-journalist van GvA en 
erg vertrouwd met het politieke 
reilen en zeilen in Kalmthout. 
Hij werkt nu als administratief 
bediende bij HUVA, een 
Kalmthouts immobiliënkantoor. 
Stijn richtte mee BIN Bezemheide 
op en speelt volleybal bij Dosko in 
Essen.

Labo Manager, 41j

Maarten is schepen van financiën 
en milieu. Hij werkt als chemicus 
bij Bayer in Antwerpen. Maarten is 
ook afdelingsvoorzitter van CD&V 
in Kalmthout en bestuurslid bij 
voetbalclub Heibos.

Bediende, 24j

Didier studeerde economie en 
werkt als financieel auditor. In zijn 
vrije tijd is hij hoofdleider van de 
KLJ in Achterbroek en speelt hij 
voetbal bij Achterbroek VV.

Schepen, 60j

Uittredend CD&V-schepen van 
mobiliteit, landbouw en kerkhoven. 
Was vroeger als politie-agent al 
nauw betrokken bij de werking van 
de gemeente.
Nadien heeft hij jaren als 
zelfstandige gewerkt, samen 
met zijn vrouw, in hun 
legpluimveebedrijf in Nieuwmoer.

Parlementair medewerkster, 24j

Stefanie studeerde journalistiek 
en deed Europese Studies. Ze is 
parlementair medewerker voor 
de CD&V-fractie in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. Zij 
speelt voetbal bij De Poppemiekes 
van café De Oude Withoef.

Bediende, 34j

Maggy is een nieuwe kandidate. 
Zij is directeur bij MediaNet 
Vlaanderen, moeder van 3 jonge 
kinderen en voorzitter van Jong-
CD&V in Kalmthout.
Zij treedt nu in de voetsporen van 
haar vader, oud-schepen Frans 
Beyers.

Bediende, 49j

Leen combineert haar werk op 
het kabinet van Vlaams minister 
van welzijn Jo Vandeurzen 
met een deeltijdse job in een 
dagcentrum voor mensen met 
een handicap. Zij is de dochter 
van oud-parlementslid en ere-
burgemeester van Essen Herman 
Suykerbuyk.

PWA-beambte, 54j

Wies werkt aan tewerkstelling 
in het PWA (plaatselijk 
werkgelegenheidsagentschap) 
van Kalmthout. Ze was jarenlang 
actief als kookouder bij de Chiro 
in Achterbroek en zingt bij koor 
‘Lange Asem’ in Brasschaat.

Horeca-uitbater, 50j

Jan baat samen met zijn familie 
in Nieuwmoer danscafé Bar 
Choc, café De kroon en feestzaal 
De Schuur uit. Hij is uittredend 
gemeenteraadslid en zetelde ook 
in de politieraad. Als afwisseling 
van het zware werk in de horeca 
kiest hij voor een cruise of een 
toer met zijn Harley.

Studente, 21j

Silke is met haar 21 jaar de 
jongste kandidaat op de CD&V-
lijst. Silke is studente rechten 
en mede-groepsleidster van de 
meisjescouts van den Heuvel. 
Zij vindt het belangrijk dat de 
gemeente jeugdverenigingen 
materieel en financieel blijft 
steunen.

Sales Representative, 33j

Jan werkt als medisch 
afgevaardigde.
Hij is momenteel het jongste 
gemeenteraadslid in Kalmthout.
Is ook lid van het oudercomité 
van basisschool De Linde in 
Achterbroek en speelt voetbal  
bij FC De Gloria.

MAARTEN DE BOCK
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JAN VAN HOOYDONCK

JEF VAN DEN BERGH

LEA VAN LOOVEREN

BALDWIN SONDERVAN

EVY MONU

GUST VAN LOON

SANDRA HOPPENBROUWERS

JAN FRAETERS

EDITH MATTHEEUSEN

MONIQUE BUYENS

INGE GOOVAERTS

MARTINE VAN HOOYDONK

DIRK VAN PEEL
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Schepen, 60j

Uittredend CD&V-schepen van 
openbare werken. Zoon van oud-
burgemeester Adriaan ‘Jaan’ Van 
Hooydonck. Voltijds aan de slag 
als schepen, maar houdt ook van 
fietsen en tijd doorbrengen met 
zijn vier kleinzonen.

Schepen, 64j

Uittredend CD&V-schepen van 
sport, onderwijs en kinderopvang. 
Gust werkte jarenlang als kinesist 
in Nederland. Hij is voorzitter van 
de Landelijke Gilde in Achterbroek.

Kinesitherapeut, 43j

Baldwin is verantwoordelijke voor 
de kinesisten-praktijk Kineso.
Hij is ook actief als lid van de 
gemeentelijke sportraad.

Bediende op rust, 64j

Lea is voorzitter van de 
CD&V-vrouwen in Kalmthout 
en in de regio van Voor- en 
Noorderkempen. Zij is erg actief 
in de Kalmthoutse welzijnsraad en 
promoot Kalmthout als secretaris 
van Toerisme Kalmthout.

Notarisklerk, 39j

Inge werkt op een notariskantoor 
en helpt haar man in hun 
taverne-restaurant Den Engel in 
Nieuwmoer. Haar grootste hobby 
is acrylverven.

Zelfstandige, 52j

Edith heeft een frituur in 
Nieuwmoer en combineert dat 
met de uitbating van een lingerie-
winkel in Sint-Job.
Ze is ook bestuurslid bij de 
Landelijke Gilde van Nieuwmoer.

Landbouwster, 36j

Sandra vertegenwoordigt als jonge moeder mee de landbouw op de 
CD&V-lijst. Zij werkt met haar man op hun boerderij in Achterbroek, die 
ook bekend is omwille van de melkautomaat aan het Kruisbos, en is 
actief bij de KVLV.

Bediende, 49j

Uittredend gemeenteraadslid.
Is actief als vrijwilligster in de 
wijk Achterbroek, onder meer als 
gemachtigd opzichter en is ook lid 
van KVLV.
Ze werkt mee in de speelgoedwin-
kel Klavertje Vier in Achterbroek.

Gepensioneerde, 73j

Monique is uittredend gemeente-
raadslid en voormalig schepen.
Monique is de dochter van de op-
richters van de gekende bakkers-
winkel en cremerie Monida  
in Heide.

Huisarts, 76j

OCMW-voorzitter en schepen van 
welzijn. Is al veertig jaar actief in 
de lokale politiek. Naast zijn werk 
als OCMW-voorzitter en Schepen 
van Welzijn gaat hij graag fietsen, 
zeilen, petanque spelen en met 
de motor rijden. Vader van de 
gekende stand-up-comedian 
Michael Van Peel.

Binnenhuisarchitecte, 33j

Evy is als mama van 2 zeer 
jonge kinderen de drijvende 
kracht achter het nieuwe 
speelterrein in de wijk Dorp. Als 
binnenhuisarchitect heeft zij 
natuurlijk ook veel aandacht voor 
bouwen en verbouwen.

Bediende, 59j

Uittredend gemeenteraadslid en 
voormalige schepen. Jan is ook 
actief bij het OCMW. Regelmatig 
springt hij op zijn fiets en in de 
wintermaanden vind je hem 
steevast op de veldcrossen.

Volksvertegenwoordiger, 39j

In de Kamer van Volksvertegen-
woordigers is hij vooral bezig met 
mobiliteitsdossiers, in de gemeen-
teraad is hij de fractieleider van 
CD&V. Zit ook nog in de raad van 
beheer van jeugdhuis Govio en 
speelt voetbal bij FC De Gloria.
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1. Meer fietspaden

 2. Betaalbare woningen

  3. Verkeersveilige straten

   4. Meer kinderopvang

    5. Waken over het groene karakter 

     6. Aangepaste woningen voor ouderen

      7. Duurzaam energiebeleid

       8. Levendige gemeente

        9. Steun aan verenigingen

         10. Geen belastingverhoging

Dit is onze top 10 voor   
        Kalmthout 

Ons volledig verkiezingsprogramma (45 p.) 
 kan u lezen op www.kalmthout.cdenv.be



http://kalmthout.cdenv.be/
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1 JACOBS Lukas
2 BEYERS Maggy
3 DE BOCK Maarten
4 PEETERS Wies
5 FRANCKEN René
6 LATHOUWERS Silke
7 DE KONING Stijn
8 SUYKERBUYK Leen
9 VAN AERT Didier
10 OERLEMANS Jan
11 VAN LOOVEREN Stefanie
12 BREUGELMANS Jan
13 VAN HOOYDONCK Jan

14 VAN LOOVEREN Lea
15 VAN LOON Gust
16 GOOVAERTS Inge
17 SONDERVAN Baldwin
18 MATTHEEUSEN Edith
19 HOPPENBROUWERS Sandra
20 VAN HOOYDONK Martine
21 MONU Evy
22 BUYENS Monique
23 FRAETERS Jan
24 VAN PEEL Dirk
25 VAN DEN BERGH Jef

DIRK VAN PEEL  9e plaats provincie

Onze kandidaat bij de 
provincieraadsverkiezingen

U kan op meerdere kandidaten stemmen binnen dezelfde lijst.


