STEUN AAN WINKELS
VOOR GEZELLIGE
DORPSKERNEN
Gemeente geeft premies aan startende winkeliers
De gemeente Kalmthout maakte het afgelopen jaar werk van een ‘strategisch commercieel
plan’. Daarin werden uiteenlopende acties en steunmaatregelen opgenomen voor aangename
en bruisende winkelkernen. “Regelmatig horen we dat de druk op de detailhandel toeneemt.
Er is leegstand en het is voor winkeliers niet altijd even makkelijk om hun winkel draaiende te
houden”, vertelt burgemeester Lukas Jacobs. “Omdat we de winkeliers willen steunen en het
belangrijk
vinden
dat
verschillende
winkelkernen in onze gemeente leefbaar
blijven, maakten we een grondige analyse van
het Kalmthoutse winkelaanbod".
“We gingen ook in overleg met de winkeliers zelf.
Alle feedback en de bevindingen van de
detailhandelcoach zijn nu verwerkt in een
concreet actieplan rond detailhandel. “Daarbij
richten we ons op het versterken van de
winkelkernen. Zo voorzien we subsidies voor
startende
ondernemers,
een
gevelrenovatiesubsidie voor winkelpanden en een
vestigingssubsidie voor de commerciële
invulling van leegstaande panden”, zegt de
burgemeester.

• de bouwaanvraag van supermarkt Lidl in het
centrum van Kalmthout geweigerd is door
het schepencollege. De winkelketen ging niet
in beroep tegen de beslissing.
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• Kalmthout werk maakt van deelfietsen aan
het station in Heide. Over enkele maanden
staan er 12 Bluebikes klaar voor de toeristen
en treinreizigers die Kalmthout bezoeken.
Meer info : www.blue-bike.be.
• de gele papiercontainers erg geliefd zijn in
Kalmthout. Wel 2500 gezinnen en bedrijven
gingen in op het aanbod. CD&V-raadslid Jan
Breugelmans is een fan van het eerste uur.
Jan : “Het is fijn dat veel mensen er gebruik
van maken. Het is gewoon
veel praktischer voor het
verzamelen van oud
papier thuis en ook voor
de ophalers is het een
hele verbetering.” .

Het volledige detailhandelplan kan je
downloaden via kalmthout.cdenv.be

Het gloednieuwe dorpshuis in Nieuwmoer
opent eind oktober officieel de deuren. Jan
Oerlemans en Jan Fraeters trekken er als
vrijwilligers mee aan de kar.

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 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

OCMW-raadslid Jan Fraetets en schepen Jan
Oerlemans zeten mee hun schouders onder het
Nieuwmoerse dorpshuis.

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

KALMTHOUT

kalmthout.cdenv.be

• er 6 camera’s geplaatst worden in het
sportpark Heikant. Dat is mede op vraag van
CD&V-raadslid en KSK-jeugdtrainer Stijn de
Koning. “Na de inbraken
in de kantines zal dit
alvast de sociale controle
sterk verbeteren op het
Sportpark”, zegt Stijn.

"Mensen samenbrengen in ons dorpshuis"

"Beneden in de ontmoetingsruimte staat een
biljart, er is een toog en voldoende ruimte voor
verschillende soorten activiteiten", zeggen Jan
& Jan. "Het doel is om, net als een
dienstencentrum, een ontmoetingsplaats
voor mensen uit het dorp te worden. Iedereen
moet zich er welkom voelen, zowel senioren als
jongeren. Er is een aparte vergaderruimte die
verenigingen kunnen gebruiken. Het
dorpshuis zal in het begin drie halve dagen
open zijn : op dinsdag-, donderdag- en
vrijdagnamiddag. Het wordt een leuke
bijkomende ontmoetingsplek in Nieuwmoer."
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Als gevolg van dit overleg werd ondertussen
UNIZO-Kalmthout nieuw leven ingeblazen.
Voortaan zullen winkeliers en ondernemers uit
de verschillende wijken beter kunnen
overleggen en samenwerken in Kalmthout.

Wist je dat ...

PROPERE GEMEENTE
CD&V-mandatarissen en bestuursleden trokken mee de straat op in
Kalmthout in de strijd tegen het
zwerfvuil.
Een halve dag opruimen leverde een
hele hoop afval op. Wil jij ook
Kalmthout mee proper maken ? Dat kan
via www.mooimakers.be.
Samen met andere vrijwilligers kan je
zo meehelpen om je favoriete pleintje
of je dagelijkse wandelroute proper te
houden. Want een propere gemeente is
een mooie gemeente ...

SCHEPENCOLLEGE
DAGELIJKS BESTUUR
VAN DE GEMEENTE
VERJONGDE PLOEG AAN DE SLAG

DIRK VAN PEEL GEEFT
FAKKEL DOOR IN OCMW
Op 1 juli gaf OCMW-voorzitter Dirk Van
Peel (80) de fakkel door aan Maggy
Beyers (39). Gert Van Dijck (49) uit
Achterbroek volgt hem op als OCMWraadslid. Dirk Van Peel blijft nog wel
actief als gemeenteraadslid en zal de
integratie van het OCMW in de
gemeente mee begeleiden.

Voorzitter Jorgo Van
Ginneken en sportschepen
Maarten De Bock
verdedigden met succes de
oranje kleuren van CD&VKalmthout tijdens de
Antwerp 10 Miles &
Marathon. Jorgo was er de
snelste van alle CD&V’ers en
Maarten ging voor de
dubbel : hij liep eerst de 10
miles en dan nog eens de
marathon.

“Afkomstig van Brasschaat startte ik in 1962
in Kalmthout als huisarts”, begint Dirk zijn
verhaal. “In mijn praktijk werd ik
geconfronteerd met verdoken armoede en
andere sociale problemen. Daarom heb ik me
steeds ingezet voor de zwakkeren in onze
samenleving.” In totaal nam Dirk acht keer
deel aan gemeenteraadsverkiezingen.
"Zowel op de lijst van Nieuw Kalmthout (NK)
als later op die van CVP, NCD, Kartel en CD&V
was ik steeds rechtstreeks verkozen. Twaalf
jaar was ik eerste schepen met Ruimtelijke
Ordening, Milieu en Sociale Zaken als
voornaamste bevoegdheden. De laatste elf
jaar zetelde ik in het college als OCMWvoorzitter. Die functie heb ik in totaal 23 jaar
bekleed. Ik was ook actief als
provincieraadslid”, schetst Dirk zijn rijk
gevulde politieke carrière.
“Het huidige sociaal beleid en de uitbouw van
de sociale dienst bij het OCMW zie ik als de
belangrijke verwezenlijkingen waar ik aan

mee werkte. Net als de realisatie van het
Strijboshof, het Arboretum en de
dienstencentra in Kalmthout”, zegt Dirk. “Ik
zie de inkanteling van het OCMW in de
gemeente als een verdere positieve invulling
van het lokaal sociaal beleid. Aan mijn
opvolgster geef ik graag de goede raad mee
dat ze steeds haar eigenheid moet behouden
en het OCMW zoveel mogelijk a-politiek moet
benaderen. Zelf zal ik de inkanteling van op
de eerste rij volgen. Ik stel mijn ervaring graag
ten dienste van de Kalmthoutse
gemeenschap”, besluit Dirk Van Peel.

Elke schepen trekt de dossiers in zijn of haar
bevoegheid. Dat houdt veel overleg in met de
bevoegde diensten in het gemeentehuis, met
de adviesraden en de betrokken organisaties
of andere overheden en buurgemeenten.
Op de foto van links naar rechts :
Onder : Sandra Hoppenbrouwers (41 Achterbroek), Silke Lathouwers (26 - Heuvel),
Lukas Jacobs (49 - Heuvel), Maarten De Bock
(46 - Heide).
Boven : Jan Oerlemens (55 - Nieuwmoer),
Maggy Beyers (39 - Centrum), Jef Van den
Bergh (44 - Centrum)
Voor een overzicht van de bevoegdheden :
www.kalmthout.be/schepencollege.html

“Zorg voor en door elkaar”
“Het komende anderhalf jaar wil ik als OCMWvoorzitter meewerken aan een warm
Kalmthout voor iedereen”, vult Maggy Beyers
aan. “Ik vind dat we verder moeten doen met
zaken waar we als organisatie sterk in zijn. We
geven iedereen een stem en een kans om zich
te (her)integreren in onze maatschappij. We
vechten tegen eenzaamheid en streven naar
meer zorg voor en door elkaar. Het is fijn om
vast te stellen dat meer en meer inwoners als
vrijwilliger of mantelzorger hun handen uit de
mouwen willen steken. Die vele helpende
handen, samen met het enthousiaste
personeel, zorgen er voor dat we onze
doelstellingen als organisatie verder kunnen
uitdragen”, besluit Maggy.

Wil ook jij meewerken
met CD&V in Kalmthout ?

Laat het ons weten en mail het door via jorgo@cdenv.nu
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CD&V levert de burgemeester en de 6
schepenen
in
Kalmthout.
Het
'schepencollege' is het dagelijks bestuur van
de gemeente. Elk week vergaderen ze op
maandagnamiddag in het gemeentehuis.
Samen met de gemeentesecretaris worden
dan heel wat uiteenlopende agendapunten
besproken en beslissingen genomen. Dat
gaat o.a. over bouw- en milieuvergunningen,
de wekelijkse financiële uitgaven, de
toelating voor de buurtfeesten en allerlei
evenementen, de goedkeuring van subsidies
en reglementen en de gefaseerde uitwerking
van de vele beleidsdossiers. Er staan ook heel
wat punten op de agenda i.v.m. de
personeelsorganisatie van de gemeente en
het gemeentelijk onderwijs.

Burgemeester Lukas Jacobs trekt CD&V-lijst
Het partijbestuur van CD&V-Kalmthout
duidde Lukas aan om de lijst te trekken
bij de gemeenteraadsverkiezingen op
14 oktober 2018.
"Ik heb me met veel enthousiasme opnieuw
kandidaat gesteld als lijsttrekker", vertelt
Lukas Jacobs. "Burgemeester van Kamthout
is een mooie job. Ik doe het nu al 17 jaar en
elke dag is het een uitdaging om met een
grote groep mensen samen te werken aan het
bestuur van onze gemeente. Ik engageer me
ook om de taak als burgemeester opnieuw
voltijds in te vullen. Zo ben je goed bereikbaar,
kom je vaak onder de mensen om te kunnen
luisteren en zo weet je wat er leeft."

Lukas is erg tevreden over de goede werking
van gemeente en OCMW tijdens deze
bestuursperiode. "Als CD&V hebben we het
roer in handen. Er is hard gewerkt, in een
goede sfeer en met veel realisaties. Daar wil
ik opnieuw voor gaan vanaf 2019."

Lukas Jacobs (49) gaat voor een volgende

CD&V-vrouwen pleiten
voor buurtbus
“Een buurtbus zien we als een
aanvulling op het bestaande
openbaar vervoer en als een
alternatief voor de verdwenen
belbus”,
zegt
Wies
Peeters,
voorzitster van de Kalmthoutse
CD&V- vrouwen.
“De buurtbus rijdt op vaste tijdstippen, zodat
mensen vooraf niet moeten reserveren,
maar wel op wisselende routes zodat we veel
bestemmingen bereiken”, vullen Lea Van
Looveren en Leen Suykerbuyk aan. Met de
buurtbus raken mensen in de dorpskernen
van onze gemeente, maar ook buiten
Kalmthout naar ziekenhuis Klina of De Mick.
“Momenteel hebben we een werkgroep met
vertegenwoordigers
uit
Wuustwezel,
Brasschaat en Brecht omdat we het als een
intergemeentelijk project zien”, licht Sandra
Hoppenbrouwers toe. “We dienen voor de
invoering van een buurtbus een Europese
subsidieaanvraag in bij Leader. Eind dit jaar
weten we of ze ons project weerhouden en
mee de kosten betalen." De buurtbus rijdt
voor iedereen die er nood aan heeft.
"Daarom vinden we het ook belangrijk om
het af te stemmen op het bestaande
openbaar vervoer, zowel de bussen die al
door Kalmthout rijden, maar ook de treinen.
Momenteel is de bus nog te weinig
ingeburgerd. Door goed te informeren over
de trajecten en de kostprijs willen we meer
mensen warm maken om voor de buurtbus
te kiezen”, besluit Wies Peeters.

termijn als burgemeester van Kalmthout
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