
“De fietsostrade is een groot succes. 
Dagelijks passeren er meer dan 1000 
fietsers."  

Nieuwe investeringen 
dankzij gezonde 
gemeentefinanciën

Het budget van 2017 bevat opnieuw  
belangrijke investeringen. In totaal 
investeert de gemeente Kalmthout dit 
jaar 4,4 miljoen euro. 

Maarten De Bock (CD&V), schepen van 
financiën : “Door de Kalmthoutse financiën 
goed onder controle te houden, zijn de 
gemeentelijke belastingen al sinds 2003 niet 
meer verhoogd. De opcentiemen op de 
onroerende voorheffing blijft op 1.100   en 
ook de aanvullende belasting op de 
personenbelasting blijft gelijk op 7,5 %” 

“Door minder af te betalen, 
kunnen we meer investeren”

In 2017 bouwt de gemeente Kalmthout ook 
de schuldgraad verder af. “We nemen deze 
bestuursperiode geen leningen op”, zegt De 
Bock. “Daardoor kunnen we de schuld 
verder afbouwen tot 4,1 miljoen euro. In 2002 
bedroeg de totale gemeentelijke schuld nog 
21,5 miljoen euro. Door minder af te betalen, 
kan de gemeente meer investeren. Zo zal in 
2018, het laatste jaar van deze 
bestuursperiode, nog 5,3 miljoen euro 
geïnvesteerd worden. We zitten dus goed op 
schema met gezonde gemeentefinanciën.” 

Op iets meer dan anderhalf jaar voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
blikt de Kalmthoutse Jong CD&V  terug op het vorige verkiezingsprogramma. 

Silke Lathouwers (25), schepen van jeugd : “Door de ingebruikname van Sportpark Heikant 
komen aan het station van Kalmthout heel wat bouwgronden vrij op de voormalige 
sportterreinen. In afwachting van de ontwikkeling van dit gebied vinden wij het een goed idee 
dat er op de vroegere site van het containerpark een skatepark komt. We ijveren ervoor dat 
het gemeentebestuur de mogelijkheden 
onderzoekt om de bouwgronden straks ook via 
erfpacht te verkopen. Zo blijft een 
nieuwbouwwoning voor jonge gezinnen 
betaalbaar.”

 “Wie  aan huizen bouwen denkt, is ook bezig 
met energie besparen”, vult Didier Van Aert (28) 
aan. Hij is gemeenteraadslid en voorzitter van 
de Kalmthoutse Jong CD&V. “Als jongeren 
pleiten wij voor de opening van een energieloket 
in het gemeentehuis. Hier kunnen mensen 
terecht met alle vragen rond 
energiebesparende maatregelen. “ 

“Wij ijveren ook voor de invoering van 
schoolstraten”, zegt gemeenteraadslid Stefanie 
Van Looveren (29). “In de  buurt van een school 
hebben fietsers en voetgangers dan voorrang op 
de rest van het verkeer. 's Morgens en 's avonds 
wordt de schoolstraat dan voor een korte tijd 
autovrij gehouden.”

JONG CD&V DENKT NA 
OVER DE TOEKOMST

KALMTHOUT IS EEN STRAFFE GEMEENTE !
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Jorgo Van Ginneken, voorzitter CD&V Kalmthout
Canadezenlaan 26.  M : cdenv@jorgo.nu

www.kalmthout.cdenv.be

Volg ons op Facebook :  CD&V kalmthout

in Kalmthout
kalmthout.cdenv.be
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De Dorpsdag in Heide is altijd een druk 
evenement. "CD&V  Kalmthout zette de 
mensen aan om met de fiets te komen", 
zegt afdelingsvoorzitter Jorgo Van 
Ginneken. "In ruil werden hun fietsen 
gratis bewaakt aan een grote 
fietsparking in de Leopoldstraat."
 

De actie was een groot succes. 
"Honderden fietsers maakten gebruik 
van deze service en kregen onder hun 
zadel een bordje van de CD&V-actie 
'Koning Fiets' : want kiezen voor de 
fiets is kiezen voor beweging, het 
klimaat, snelheid én veiligheid."

Koning Fiets
in Kalmthout

Burgemeester Lukas Jacobs  p.3

308 Vlaamse steden en gemeenten werden 
onderworpen aan een  grote gemeentetest. 
Kalmthout eindigde op een mooie 18de 
plek. De eerste 30 gemeenten kregen de titel 
van 'Straffe Gemeente'.

Tien verschillende tests peilden naar de 
werking van de gemeente. Hoe scoort de 
bibliotheek? Hoe bereikbaar is de 
burgemeester? Er werd een beltest uitgevoerd 
die naging hoe snel je werd geholpen. Hoe 
proper zijn de begraafplaatsen en hoeveel 
belastingen moet je betalen ? Is de website 
gebruiksvriendelijk en is het gemeentehuis 
toegankelijk? Op al deze tests werden scores 
geplakt en die leverden voor Kalmthout een 
18de plaats op van de 308 gemeenten. Proficiat 
aan alle medewerkers. 

De burgemeester kreeg de vlag en het 

eindrapport van 'Straffe Gemeente' 

overhandigd van Het Nieuwsblad
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De jongeren van CD&V-Kalmthout pleiten om 

bouwgronden te verkopen via erfpacht.



Nog te vaak worden er fietsen gestolen aan 
de 3 stations in Kalmthout. "Het aantal 
fietsdiefstallen daalt wel.", weet 
burgemeester Lukas Jacobs. "Maar de 
fietsenstallingen aan de stations blijven 
'hotspots'. Mensen ergeren zich enorm aan de 
diefstal van hun fiets en voelen zich 
machteloos."

Daarom investeert de gemeente in de 
installatie van veiligheidscamera's aan de 
fietsenstallingen aan de stations van Heide, 
Kijkuit en Kalmthout. "We werken daarvoor 
samen met de veiligheidsdiensten van de 
NMBS, die alles organiseren. De kostprijs 
bedraagt € 45.000. De beelden worden 
doorgestuurd naar de controlekamer van de 

bevoegde NMBS-dienst."    Wanneer er een 
fiets is gestolen, moet je daarvan aangifte 
doen bij de lokale politie. Zij vragen dan de 
beelden op in Brussel. De zes  
toezichtscamera's worden in de loop van dit 
voorjaar geïnstalleerd aan de stations.                                        

Kalmthout werkt mee aan duurzame      
 

Openbaar vervoer op maat

Schepen Jef Van den Bergh : "Samen met de 
buurgemeenten Brasschaat, Wuustwezel en 
Brecht liet Kalmthout een studie uitvoeren 
naar het huidig aanbod van het openbaar 
vervoer in onze regio. Sinds het wegvallen van 
de Belbus willen we de mobiliteitsnoden 
kennen en zoeken naar andere oplossingen. 
Er is vooral vraag naar een busverbinding met 
het ziekenhuis Klina. Het onderzoek is een 
eerste aanzet tot een gemeenschappelijk 
busnetwerk, aanvullend op het aanbod van 
De Lijn. Dit wordt zeker vervolgd."

mobiliteit

Blue-bikes in Kalmthout

De bekende blauwe fietsen, de Blue-Bikes, 
zijn het ideale vervoersmiddel om je , meestal 
na een treinrit, snel te verplaatsen in een 
gemeente of stad. "Daardoor wordt het 
openbaar vervoer aantrekkelijker voor 
plaatsen die wat verder af liggen van een 
station. We gaan momenteel na of we deze  
fietsen aan het station van Heide of 
Kalmthout  kunnen plaatsen. De 
Kalmthoutse Heide of pakweg de KMO-zone 
Bosduin worden zo ook vlot bereikbaar met 
een combinatie trein en Blue-Bike", zegt Jef. 

Robert Neys fietst al 
zestien jaar dagelijks van 
Achterbroek naar 
Antwerpen
 

Robert Neys uit Achterbroek is één 
van de vele fietsers die regelmatig 
met de fiets vanuit Kalmthout naar 
hun werk rijden. “Ik vind het 
fietsbeleid van de gemeente 
Kalmthout zeker niet slecht, maar 
het kan altijd beter.  Zo denk ik dat 
het goed zou zijn om fietsers meer te 
betrekken bij de aanleg van 
fietspaden.”

Fietsostrade

Robert Neys fietst al zestien jaar bijna 
dagelijks vanuit Achterbroek naar de 
werkplaats van De Lijn aan de 
Noorderlaan, vlakbij Kinepolis Antwerpen. 
“Jarenlang fietste ik via de 
Brasschaatsteenweg naar Merksem en 
dan via de Ringlaan naar mijn werk. 
Tegenwoordig rij ik via de fietsostrade tot 
aan de Luchtbal en dan zo naar Kinepolis. 
Alles bij elkaar doe ik zo’n 45 kilometer per 
dag en ben ik zowel ’s morgens als ’s avonds 
een klein uur onderweg. Een elektrische 
fiets heb ik niet nodig. Ik gebruik een 
eenvoudige koersfiets”, lacht Robert. 
 

“Natuurlijk zag ik er de voorbije jaren heel 
wat fietspaden bij komen. Ze zijn in betere 
staat dan vroeger en ook de verlichting is 
veel beter", vertelt Robert Neys.

"Heel positief vind ik dat de 
gemeente Kalmthout er in de 
winter alles aan doet om de 
fietspaden ijsvrij te maken"

 “Ik denk dat de hogere overheid nog meer 
inspanningen mag doen naar werkgevers 
toe. Naast de fietsvergoeding zouden er 
volgens mij nog meer mensen de fiets 
nemen om te gaan werken als de nodige 
faciliteiten op hun werkplek beter zouden 
zijn. Wie geen douche kan nemen, zal nu 
niet snel op de fiets stappen. 

Fietsen langs 
gewestwegen

“Heel positief vind  ik dat de gemeente 
Kalmthout er in de winter alles aan doet om 
de fietspaden ijsvrij te maken. Maar wat 
zeker nog beter kan in Kalmthout zijn de 
fietspaden langs gewestwegen. Oude 
fietspaden die bestaan uit betonnen 
blokken die makkelijk verzakken, zorgen 
nu af en toe voor lekke banden. Vanaf de 
rotonde aan de Brasschaatsteenweg en de

Heikantstraat, richting Bosduin en Maria-
ter-Heide, ontbreekt nog een belangrijke 
link om meer mensen met de fiets veilig 
naar hun werk te laten rijden. En als 
voorzitter van voetbalclub Achterbroek 
passeer ik vaak op de Roosendaalsebaan. 
Deze gewestweg verdient dringend een 
veilig fietspad. Nu is ‘t bijna onverantwoord 
om onze jeugdspelers met de fiets te laten 
komen.”

"Als voorzitter van 
voetbalclub Achterbroek 
passeer ik vaak op de 
Roosendaalsebaan. Deze 
gewestweg verdient dringend 
een veilig fietspad"

“Ik weet dat de gemeente – zeker voor 
fietspaden langs gewestwegen – 
afhankelijk is van de hogere overheid en 
dat zo’n project niet op één twee drie te 
realiseren valt.  Ik denk wel dat het goed zou 
zijn om bij de aanleg van een fietspad nog 
meer de fietsers te betrekken. Informeer 
eens bij hen wat zij denken dat de beste 
oplossing kan zijn. Ze maken er immers 
elke dag gebruik van”, geeft Robert Neys 
nog mee. 

"BETREK FIETSERS BIJ 
AANLEG FIETSPADEN" 
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"BLUE-BIKE IDEAAL OM JE 
TE VERPLAATSEN NA EEN 
TREINRIT"
Mobiliteitsschepen Jef Van den Bergh wil 
deelfietsen en openbaar vervoer op maat

Camera’s bewaken fietsen aan stations

Cijfers bewijzen succes
fietsostrade in Kalmthout

De jaarlijkse tellingen  geven een forse 
stijging aan in het gebruik van de 
fietsostrade. Kalmthout is de eerste 
gemeente langs spoorlijn 12 waar de 
fietsostrade voor 100% is gerealiseerd. 

In 2015 maakten er gemiddeld 748 fietsers 
per dag gebruik van de fietsostrade. "Eind 
2016 zijn er dat al 1081", zegt burgemeester 
Lukas Jacobs. "Dat is een stijging van 44%. 
Woensdag is altijd een piekdag. In 2015 lag 
die woensdagpiek op 1113 fietsers, eind 
vorig jaar waren dat er al 1453." 

Bijkomende fietspaden 

De gemeente werkt samen met de Vlaamse 
overheid verder aan de aanleg van 
fietspaden langs de gewestwegen in 
Kalmthout.  

Schepen Jef  Van den Bergh :  "Vorig jaar werd 
2,5 km fietspad aangelegd langs de 
Wuustwezelsteenweg,. Dit jaar volgt nog 
eens 1,5 km langs de Essensteenweg." De 
komende jaren is het de beurt aan de 
Roosendaalsebaan, de Putsesteenweg, de 
Achterbroeksteenweg en de missing link 
langs de Brasschaatsteenweg. "Ook de 
kleine fietsverbindingen vergeten we niet. Zo 
wordt de smalle verbinding tussen de 
Drieslei en de Molenstraat breder gemaakt."

Meer info : www.kalmthout.cdenv.be
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Camera's bewaken straks  fietsenstallingen aan 

de stations van Heide, Kijkuit en Kalmthout

Gemeente- en OCMW-raadslid Wies Peeters en haar man Robert Neys




