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Gemeente helpt
verenigingen
bij nieuwe
geluidsnormen

Sinds dit jaar zijn nieuwe geluidsnormen van kracht voor geluidsversterkende muziek. In Kalmthout organiseren jeugdverenigingen
vaak fuiven. Silke Lathouwers, schepen voor Jeugd en Evenementen : “Vanuit de milieudienst en het evenementenloket werden
organisatoren en horeca-uitbaters ingelicht over de nieuwe wetgeving. Die bepaalt dat het volume nu permanent moet gemeten
worden. De gemeente ontleent daarvoor een geschikte geluidsmeter. Op een scherm zie je hoeveel decibels (DB) worden geproduceerd en de marge tot het toegelaten maximum.” Organisatoren
zijn ook verplicht om oordopjes aan te bieden. “Die kunnen ze
gratis afhalen in het JAC-punt in de Dorpsstraat. Het evenementenloket zet daarmee opnieuw een stap in de ondersteuning van
de Kalmthoutse jeugdverenigingen”, besluit Silke.

CD&V Kalmthout
kiest nieuw partijbureau
De leden van CD&V verkozen een nieuw
partijbureau. Zij hebben de dagelijkse
leiding over de partij.
Staand v.l.n.r.: Ludwig Haes – Cis Willemen –
Eugeen Lorriper – Gert De Ridder –
Jan Fraeters – Guy Uten – Lukas Jacobs.
Onder v.l.n.r. Stijn de Koning – Didier Van Aert
– Gert Van Dijck – Lea Van Looveren –
Jan Breugelmans.

Gert Van Dijck:
Genieten van volkstuintjes
nieuwe voorzitter achter rusthuis St.Vincentius
CD&V-Kalmthout
Elke drie jaar verkiest CD&V Kalmthout een voorzitter en het dagelijks
bestuur.
Gert Van Dijck
(45) neemt de fakkel van voorzitter
over van schepen
Maarten De Bock.
Gert woont in
de Zandstraat in
Achterbroek, nadat
de liefde hem van Brecht naar Kalmthout bracht. Hij is gehuwd met Hilde
Francken en vader van drie dochters.
Hij werkt als bediende in een toeleveringsbedrijf in de melkveesector en is
actief in de Achterbroekse dorpsraad.
Daar volgt hij o.a. de heraanleg van de
Roosendaalsebaan op.
Verder bestaat het CD&V-partijbureau
uit: Lea Van Looveren (ondervoorzitster/vrouwen), Ludwig Haes (secretaris), Eugeen Lorriper (senioren), Stijn
de Koning (communicatie), Didier
Van Aert (voorzitter jongeren) Gert
De Ridder (financiën), Cis Willemen
(verslaggever) en Guy Uten (ledenwerver), Jan Breugelmans (fractieleider
gemeenteraad) en Jan Fraeters (fractieleider OCMW) en burgemeester Lukas
Jacobs

‘Geniettuinen’ heet het project dat gemeente en OCMW uitwerken op een braakliggend terrein achter het park van
Woonzorgcentrum(WZC) Sint-Vincentius aan de Kapellensteenweg.
Dirk Van Peel legt uit: “Dit project
wil via de inrichting van een openbare
‘geniettuin’ de ontmoeting stimuleren
tussen bewoners en mensen van alle
leeftijden buiten het rusthuis. De tuin
zal voor iedereen toegankelijk zijn en
de kans bieden aan bejaarden om samen met anderen te tuinieren.”
Ook schepen van Groenbeleid Maarten
De Bock is betrokken : “De groendienst zal het terrein inrichten, o.a. met
meerdere volkstuintjes. Zo’n 20 Kalmthoutenaren stelden zich kandidaat voor

het beheer van een tuintje. Tegelijk
verbinden zij er zich toe om tijdens het
tuinieren een bewoner van het rusthuis
‘bij de hand te nemen’. Zo geven ze een
aanzet om een levendige en gezonde
ontmoetingsplaats te creëren voor jong
en oud.”
De gemeenteraad keurde al een overeenkomst goed waarbij St.-Vincentius
het terrein van 2 800 m² tussen het
park en de schuttersgilde kosteloos ter
beschikking stelt aan de gemeente.

Uitbreiding stationsparking Heide gestart
Schepen van Openbare werken René Francken weet wat te doen
de komende maanden. De werken voor de verfraaiing en de uitbreiding van de stationsparking in Heide gaan van start.
“We gaan van 100 naar 180 parkeerplaatsen. Dat is nodig want de huidige
parking staat vaak helemaal vol. Na de
uitbreiding van de parking aan het station van Kalmthout is nu Heide aan de
beurt”, zegt René. “Het geheel wordt in
samenwerking met de NMBS aangelegd.
Wij zorgden voor het ontwerp en de
spoorwegen financieren een groot deel.”
4

De parking zal een stuk verder reiken
dan de huidige. “Gelukkig beschikken
we over voldoende ruimte, die na deze
werkzaamheden nog een verdere uitbreiding mogelijk maakt”, vervolgt René.
Ook het provinciebestuur investeert
mee. “Ter hoogte van de parking leggen
zij het nieuwe fietspad aan in de Kalmthoutlaan. Dat zal feilloos aansluiten op
het nieuwe stuk fiets-o-strade tussen
Heide en de Kijkuitstraat. Die aanleg
wordt verwacht in 2014.”

Plannen voor Nieuwe gebouwen voor
Gitok eerste graad
dorpshuis
via private investeerder
Nieuwmoer
krijgen vorm De schoolgebouwen van Gitok eerste graad in Heide zijn oud en
CD&V maakt vanaf volgend
jaar werk van een dorpshuis
in Nieuwmoer. De nieuwbouw komt naast de school
de Maatjes waar het oude
klooster staat.
“Onlangs zaten we samen met geïnteresseerden uit Nieuwmoer die
positief reageerden op de plannen”,
aldus burgemeester Lukas Jacobs.
In het bijzijn van de Nieuwmoerse
raadsleden van gemeente en OCMW
lichtte de architect alles toe. “Een
volledige nieuwbouw biedt op het
gelijkvloers een cafetaria en een ontmoetings- en vergaderruimte. Op de
verdieping komt de wijkbibliotheek
en ruimte voor computercursussen
e.d. Het buitenterras sluit mooi aan
op de vernieuwde speelplaats van de
school”, zegt Lukas. “De budgetten
worden voorzien in 2014. Tegen dan
kunnen de vrijwilligers zich met hulp
van het Dienstencentrum van Kalmthout voorbereiden. Het doel is om
een laagdrempelige ontmoetingsplek
te creëren waar mensen samen komen
voor ontspanning en vorming. We
gaan na welke diensten gemeente en
OCMW er kunnen aanbieden.”

versleten. Daarom sprong de gemeente enkele jaren geleden mee
op de kar van een PPS-project voor de bouw van nieuwe scholen
in Vlaanderen.

“Onder de noemer ‘Scholen voor Morgen’ bouwt de privésector de school”,
zegt onderwijsschepen Jef Van den
Bergh. “Gedurende 30 jaar blijven zij
eigenaar en stellen de gebouwen in ruil

voor een vergoeding ter beschikking
van de gemeente, als inrichtende macht
van Gitok. 70 % van die vergoeding
wordt betaald door de Vlaamse overheid, 30 % door de gemeente. De
buitenaanleg, met o.a. een bredere toegangsweg, wordt volledig betaald door
de gemeente. De moderne, compacte
en energiezuinige gebouwen worden
in het voorjaar van 2016 in gebruik
genomen. In de plannen is ook een
sporthal voorzien, te vergelijken met de
sportzaal in Achterbroek.”

Nieuwe brandweerkazerne
lokte veel kijklustigen
Het was druk op de opendeurdag van de nieuwe brandweerkazerne op het Kerkeneind. Heel wat Kalmthoutenaren waren
benieuwd naar het resultaat van de werken die eind 2011 van
start gingen.

“Onze nieuwe kazerne mag gezien worden”, zegt burgemeester Lukas Jacobs
als hoofd van de brandweer. “De oude
loods werd omgebouwd tot een moderne
kazerne met allerlei voorzieningen zodat

onze pompiers optimaal kunnen functioneren. De oude kazerne werd te klein
en voldeed niet meer aan de hedendaagse
normen. Via de grote poorten kunnen
wagens snel uitrijden”, gaat Lukas verder.
“Verder zijn er kleedkamers, een lokaal
voor perslucht en de 16 meter hoge slangentoren. Vooraan verschenen nieuwe
burelen, leslokalen en de kantine.” Na
de realisatie van de naastgelegen verkaveling Rozeneind zal de brandweer langs
daar uitrijden. Tot dan rijden ze aan en af
naast de oude kazerne.
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Plattelandskrant stelt leven op de boerderij voor
Sandra Hoppenbrouwers, schepen voor Plattelandsbeleid, wil
alle inwoners van Kalmthout beter laten kennismaken met het
land- en tuinbouwgebeuren in onze gemeente.
efficiënt mogelijk organiseren om een
inkomen te garanderen. De gemeente
ondersteunt onze land- en tuinbouw
waar we kunnen zodat ook de volgende
generaties nog kunnen blijven boeren.”
Er zijn in Kalmthout ook tal van activiteiten te beleven voor iedereen die graag
de landbouw beter leert kennen. “Denk
maar aan de Hoevefeesten. Via deze
krant hopen we de landbouw dichter bij
de mensen te brengen en wie weet zet
het bewoners aan om eens een boerderij
in de buurt te bezoeken”, eindigt Sandra.

Gust Van Loon fitste sportschepen
Kalmthout
van de provincie
herdenkt ‘De
Grooten Oorlog’ Hij is al een paar maanden weg uit de
In 2014 is het 100 jaar geleden dat de
Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ook in
Kalmthout wordt dit herdacht. “Samen met de gemeente Essen werken
we een programma uit dat loopt tot
2018”, legt burgemeester Lukas Jacobs
uit, bevoegd voor Cultuur. “Onder de
noemer ‘De grooten oorlog in noordelijk niemandsland’ worden activiteiten
aangeboden. Het geheel verwijst naar
het bezette gebied in onze gemeenten, maar ook naar de Dodendraad.
Hierdoor zaten Kalmthout en Essen
geprangd tussen het neutrale Nederland en het bezette gebied.” Een
reizende tentoonstelling zet die tijd
in de kijker. “Er worden grote foto’s
langs de straat geplaatst en de bermen
worden ingezaaid met klaprozen. Het
oorlogsdagboek van soldaat Van Loon
uit Nieuwmoer wordt heruitgegeven en
via lezingen en theater kijkt men terug
op de oorlog”, licht Lukas Jacobs toe.
Het geheel kan rekenen op een Europese Leader-subsidie van 35.000 euro.
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Kalmthoutse politiek, maar oud-schepen
Gust Van Loon mocht nog een mooie prijs
in ontvangst nemen. Hij was in 2012 de
meest fitte schepen van Sport in de provincie Antwerpen.
Gust kwam als beste uit de test op de fiets
in de Fit-bus. “Na vijf keer proberen is het
gelukt, na een betere voorbereiding”, lacht

Gust. “De prijs is tegelijk een mooi afscheid
van mijn mandaat.” Gust kreeg een karikatuur mee van zichzelf op de koersfiets.

Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Gert Van Dijck
(info@kalmthout.cdenv.be)
www.kalmthout.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Uw nationale contactpersoon
Sam van CD&V (sam@cdenv.be)
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv
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“Dat gebeurt via de landbouwkrant die
straks in alle brievenbussen valt”, zegt
Sandra. “We laten boeren aan het woord
over hun leven. Kalmthout telt zo’n 130
landbouwbedrijven. Boeren en tuinders
produceren dagelijks gezond voedsel.
Ze vinden het fijn om buiten te werken,
maar toch is het voor de landbouw niet
altijd even gemakkelijk de laatste jaren.”
Sandra Hoppenbrouwers : “Ze moeten
aan verplichtingen voldoen inzake natuur, milieu, duurzaamheid, dierenwelzijn, enz. Hun bedrijven moeten ze zo

