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Nieuwe verkavelingen in Nieuwmoer
De gemeente heeft het initiatief genomen om het binnengebied tussen de Essensteenweg, Nieuwmoer-Dorp
en de Prelaat Deckersstraat
te verkavelen.
Omdat het ‘woonuitbreidingsgebied’
is, kan enkel de gemeente er een
project van sociale woningbouw realiseren. Vele jaren kon deze plek niet
verkaveld worden omdat de provincie
hier strenge regels oplegde. Sinds het
ruimtelijk structuurplan kon de gemeente de hogere overheid overtuigen
om er toch een betaalbare verkaveling
toe te laten. Die plannen zijn nu concreet. Er werd een inrichtingsschets
opgemaakt die de bouw van 70 à 80
woongelegenheden mogelijk maakt.
Langs de Essensteenweg worden in
2012 de eerste 10 sociale koopwoningen gebouwd. De gemeente is deels
eigenaar van het ganse gebied. De volgende jaren zullen opnieuw gronden

aangekocht worden om de verkaveling
verder gefaseerd te realiseren.
Verkaveling KempenlaanBremlaan
In het laatste stuk ‘woongebied’ in
Nieuwmoer komen 19 nieuwe woningen. De procedure voor de verkavelingsvergunning zit in de eindfase. Het
gaat hier om een private verkaveling
tussen de Kempenlaan en de Brem-

laan. De gemeente maakte met de
verkavelaar afspraken over de toewijzingsvoorwaarden van de huizen. Zo
komen enkel kopers in aanmerking
die een band hebben met Nieuwmoer
of Kalmthout, geen andere eigendom
hebben en op korte termijn zullen
bouwen. De verkaveling zal zo plaats
bieden aan jonge gezinnen die een
Nieuwmoerse toekomst tegemoet
gaan.

Een schets van de eerste 10 sociale koopwoningen in Nieuwmoer, langs de Essensteenweg

Een zicht op 2 nieuwe verkavelingen, met plaats voor heel wat bijkomende woningen

Magazijn wordt ‘gemeentelijke
werkplaats Bosduin’

Het oude gemeentemagazijn achter
de brandweerkazerne staat momenteel leeg. Alles wordt er in gereedheid gebracht voor de bouw van een

gloednieuwe
brandweerkazerne. Om
dat mogelijk
te maken
werd eerst een groot en eigentijds
bedrijfsgebouw neergezet op de
KMO-zone Bosduin, naast het
gemeentelijk containerpark. Deze

gemeentelijke werkplaatsen beschikken er nu over 4000 m² ruimte en
biedt plaats aan heel wat materiaal
voor de diensten Openbare Werken
en Groen. Een 40-tal medewerkers
van de buitendiensten gaan van
hieruit aan de slag. De opening van
het geheel was zeer geslaagd. De
bezoekers waren verrast door de
aanpak en het resultaat. De burgemeester en schepen van Openbare
Werken en Groen Jan Van Hooydonck feliciteerden de diensten voor
het knappe werk en overhandigden
de medewerkers de sleutels van hun
nieuwe werkplaatsen.

Burgemeester Lukas Jacobs
en schepen van landbouw
René Francken kregen het
bezoek van een afvaardiging van de Kalmthoutse
boeren.
Ze uitten in het gemeentehuis
hun bezorgdheid over de Vlaamse
bemestingsnormen in het nieuwe
mestactieplan MAP 4. Dat bepaalt
maatregelen bij bemesting voor de
kwaliteit van het oppervlaktewater.
Louis De Bie, voorzitter van de
Kalmthoutse Bedrijfsgilde : “De
nieuwe bemestingsnormen gaan veel
te ver. We moeten straks nog meer
mest transporteren en de bodem
aanvullen met dure kunstmest. Dat
levert heel wat extra kosten op voor
de land- en tuinbouw.” Door een
te lage bemesting vrezen de boeren
ook dat de kwaliteit van hun producten in het gedrang komt.
Ze zijn ervan overtuigd dat MAP
4 niet in de praktijk om te zetten is
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Kalmthoutse landbouw tegen MAP 4
zonder derogatie en een administratieve vereenvoudiging. “Onder druk
van Europa is het gezond boerenverstand helemaal weg”, zeggen ze.
“Wij als boeren zijn ook voor zuiver
water, maar dit is niet haalbaar.”
De burgemeester maakte de bezorgdheid van de boeren, samen
met hun eisenbundel, over aan
minister-president Kris Peeters,
bevoegd voor landbouw, en Vlaams
minister van Leefmilieu Joke Schauvliege. Die gingen ondertussen in
op een deel van de eisen door een
vereenvoudiging in de administratie-

ve procedure te garanderen en een
afwijking van de bemestingsregels
bij Europa te bepleiten.

Nieuwe klassen voor scholen Gitok 1 en Zonnekind
De eerste graad van Gitok,
aan de Kapellensteenweg
in Heide en de basisschool
Zonnekind kunnen zich stilaan opmaken voor de bouw
van nieuwe klaslokalen.
Lukas Jacobs, bevoegd voor de
ruimtelijke plannen : “Beide scholen kampen met verouderde lokalen
die aan vervanging toe zijn. Echter, de bestemming ‘parkgebied’ in
hun bosrijke omgeving maakte een
nieuwbouwinitiatief stedenbouwkundig onmogelijk .” Om dat op
te lossen, maakte de gemeente een
plan op die de bouw van nieuwe
lokalen toch mogelijk maakt. Dat
noemt het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) ‘zonevreemde scholen’.
Onderwijs- en sportschepen Gust
Van Loon vult aan : “In de gemeenteschool Gitok 1 worden de versleten containerlokalen en het oude
schoolgebouw uit 1951 afgebroken

Met de goedkeuring van het RUP ligt de weg open voor de bouw van nieuwe klaslokalen voor Gitok 1 en Zonnekind. Ze komen in de plaats van de verouderde gebouwen

en vervangen door een nieuwbouw.
De smalle toegangsweg wordt breder en er komt een ruime parking
op het terrein. Er is ook plaats voor
een nieuwe sporthal, zowel voor de
school als de sportverenigingen.”
Zowel de financiering, de bouw en
het langdurig onderhoud worden
uitgevoerd door een private partner
in het kader van een PPS-project
‘Scholen voor Morgen’ van de
Vlaamse regering.
De vrije basisschool Zonnekind
kampt met verouderde kleuterklas-

sen die ook dringend aan vervanging toe zijn. Er komen 5 nieuwe
klassen en een refter. De toegangsweg wordt verlegd. Voortaan zal een
bredere weg vanuit de Zonnekinddreef toegang geven tot de school.
Ook hier is plaats voorzien voor
nieuwe parking.
Na de goedkeuring door de gemeenteraad van het RUP (enkel Open
VLD stemde tegen), kunnen beide
scholen de bouw van de nieuwe
klaslokalen hoopvol tegemoet zien.

Fietsen langs Putsesteenweg

Opnieuw een stukje veilig fietsen op een
halfverhard fietspad in de “Withoefse
heide”

Het is zover. Er kan gefietst worden in de Withoefse Heide tussen
de Vroente en de Max Temmermanlaan. Verkeersschepen René
Francken : “De gemeente zorgde
voor een halfverhard pad, naast de
voor fietsers gevaarlijke Putsesteen-

weg. Na een lange administratieve
procedure was alles eindelijk klaar
om een laagje boskiezel op de vrije
bosstrook boven de pijpleiding aan
te leggen.” De verbinding vormt
een tijdelijk toeristisch-recreatief
alternatief voor wandelaars en fietsers. René Francken : “Ondertussen heeft de gemeente al de eerste
ontwerpplannen laten opmaken
voor een verhard en vrijliggend
fietspad langs de Putsesteenweg,
vanaf de bocht aan Heuvel tot aan
café de Kar aan de gemeentegrens.
Ook buurgemeente Kapellen werkt
aan de plannen voor deze fietsverbinding. Over enkele jaren zal langs
heel de Putsesteenweg veilig kunnen
gefietst worden.”

Jeugdverenigingen
wassen
verkeersborden
De Kalmthoutse jeugdverenigingen
zetten zich mee in om de Kalmthoutse verkeers- en straatnaamborden proper te houden. In ruil
daarvoor krijgen ze een subsidie.
2011 is het jaar van de vrijwilliger.
Onze gemeente kan rekenen op heel
wat mensen die zich vrijblijvend inzetten voor hun organisatie of voor
anderen. Proficiat daarom aan alle
Kalmthoutse vrijwilligers !
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Warmtefoto’s met een ‘politiek kleurtje’
Wie GvA leest, kon er niet
naastkijken. De krant pakte
uit met een socialistisch
fotoverhaaltje.

rendementsketels en zonneboilers
wordt bij een renovatie en nieuwbouw telkens gewerkt volgens de
voorziene normen voor isolatie.”
De certificaten die de energieprestatie vastleggen voor de publiek

Daarom ging CD&V ook eens op
stap met zo’n camera. We zetten
ons voor het Volkshuis (O*KA),
de thuisbasis van de socialisten, een
provinciaal gesubsidieerd pand. Dat
kan dus tellen qua voorbeeldfunctie.
Op het eerste gezicht ziet dat er niet
zo goed uit. Dat ze maar beginnen
met isoleren, want we komer in de
winter terug met onze camera.
We vergeven het echter de socialisten: het gebouw dateert immers uit
1926. Uit de tijd dat de bakker er
de ovenwarmte netjes binnenhield
en er zoete broodjes mee bakte. Die
zouden de sp.a vandaag wellicht
goed smaken…

Parkeergeleiding voor bezoekers Kalmthoutse Heide
De Kalmthoutse Heide trekt heel
wat bezoekers aan. Burgemeester
Lukas Jacobs: “Velen komen daarbij met de auto en parkeren aan de
hoofdingang aan de Vroente. De
grote parking en de bijkomende
overflowparking aan de overkant
van de Heibloemlaan bieden plaats
aan heel wat wagens. Echter, bij
topdagen wordt er nog steeds kris
kras geparkeerd in de omliggende
straten. Daarom maakt de gemeente
werk van een parkeergeleiding, naar
de stationsparking in Heide. Bij

drukke dagen zien de bezoekers
dan vanuit de auto dat de parkings
aan de Heibloemlaan volzet zijn en
krijgen dan de raad om verder door

te rijden, tot aan de stationsparking. Vandaar is het een kwartiertje
wandelen tot aan de ingang van de
Kalmthoutse Heide.”

Meer lokaal nieuws?
Kijk op kalmthout.cdenv.be
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De warmtebeeldcamera van sp.a
had beelden gemaakt van, vooral
zeer oude, gemeentelijke gebouwen
in Kalmthout. Die foto’s moesten
aantonen dat ze ‘zeer slecht zijn
geïsoleerd’ en dat daardoor het ‘geld
letterlijk verdwijnt via de ramen en
deuren’. Schepen van patrimonium
Jan Van Hooydonck : “De gemeente
voert al jaren een politiek waarbij
ruim wordt ingezet op energiezuinige gebouwen. De laatste 15 jaar,
sinds 1997, werd daarvoor maar
liefst 1.750.000 euro geïnvesteerd.
Dat gebeurt niet alleen om de
energienormen te halen die worden
opgelegd door de Vlaamse overheid,
maar ook uit financiële overwegingen: beter isoleren is immers minder
betalen. Met nieuwe dakisolatie,
hoogisolerende beglazing, hoog-

toegankelijke gebouwen kregen
recent dan ook een goede score. Al
is het natuurlijk simpel om met een
warmtebeeld de verliezen van de
geklasseerde voorgevel van het oude
gemeentehuis uit 1863 aan te tonen.
Echt, dat hadden we zelf nooit kunnen bedenken.

