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VLAAMS BELANG

2022 was een druk politiek jaar, maar 
stond voor onze lokale partij vooral 
in het teken van de strijd tegen het 
schandalige stikstofakkoord van de 
Vlaamse Regering (bestaande uit N-VA, 
CD&V en Open Vld). Wij organiseerden 
verschillende acties en ondersteunden 
verschillende initiatieven, met als doel 
het oorspronkelijke stikstofakkoord van 
tafel te vegen.

Onze lokale boeren konden meer dan 
ooit rekenen op de steun van het Vlaams 
Belang, vandaag de enige partij die 
nog opkomt voor de belangen van onze 
landbouwbedrijven. Zo organiseerden 
wij afgelopen zomer onder andere een 
themanamiddag in Kalmthout waar we  
samen met enkele parlementsleden in 
gesprek gingen met lokale boeren.

Uiteraard hebben we ook politieke 
initiatieven genomen en stevig druk gezet op 
de beleidsmakers. Getroffen landbouwers 
konden bezwaren indienen tegen het 
stikstofdossier. In Kalmthout waren dat er 
maar liefst 163. De gemeente moest op basis 
van deze initiatieven een advies schrijven 
naar de hogere overheden. Dat gebeurde 
ook op 3 augustus 2022. Ondanks de vele 
protestacties, onze aanhoudende druk en de 
vele bezwaren bleef het gemeentebestuur 
van Kalmthout behoorlijk neutraal t.o.v. het 
stikstofakkoord. Onze partij was dan ook 
teleurgesteld. Wij hadden gehoopt op een 
duidelijk signaal tegen het stikstofakkoord, 
maar dat kwam er helaas niet. Volgens 
ons zijn een aantal elementen in het advies 
positief, maar is het nog te beperkt, de 
adviezen te vaag en durft de gemeente geen 
duidelijke keuze te maken. 

Opvallend is dat de adviesdocumenten van 
buurgemeenten Essen en Wuustwezel volledig 
anders waren. In Essen koos men radicaal de 
kant voor het stikstofakkoord en klasseerde 
men verticaal de bezwaren van de boeren. 
In Wuustwezel koos men radicaal de kant 
tegen het stikstofakkoord en volgde men de 
bezwaren van de boeren. Nochtans is in 
zowel Kalmthout, Essen als Wuustwezel CD&V 
aan de macht. Het werd afgelopen jaar dan 
ook pijnlijk duidelijk dat CD&V helemaal niet 
de belangen van de boeren verdedigt, maar 
vooral de eigen belangen. Op het Vlaams 
Belang kunnen de boeren wel rekenen.

Koen Vanhees
Fractieleider gemeenteraad

Stefan Haes
Afdelingsvoorzitter
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Wie Kalmthout zegt, zegt natuur. 
Wij willen die natuur behouden en 
beschermen. Bijen kunnen hier een 
belangrijke rol in spelen. Het zijn bij-
zonder nuttige dieren, die ondermeer 
zorgen voor bestuiving. We moeten 
deze dieren dan ook alle kansen ge-
ven. Onze gemeente telt al enkele 
bijenhotels, maar wat ons betreft mo-
gen er nog een aantal bijkomen. Ook 
vlinders zijn nuttig en mooi. Wij stel-
len dan ook voor om vlinderstruiken 
te planten op verschillende plaatsen 
in onze gemeente. Dit is goed voor 
de natuur, voor de dieren en maakt 
onze gemeente mooier. Onze partij 
zal binnenkort dan ook een voorstel 
indienen bij de gemeente om zowel 
extra bijenhotels als het plaatsen van 
vlinderstruiken te realiseren.

Begin oktober was er heel wat heisa 
in onze gemeente over een ontsnapt 
edelhert. Verschillende getuigen be-
weerden dat het dier eind september 
werd neergeschoten door een jager, 
met goedkeuring van de politie. Die 
geruchten werden in verschillende me-
dia nochtans 'met klem' ontkend door 
de lokale politie. We gingen op zoek 
naar de waarheid. 

Gemeenteraadslid Koen Vanhees 
stelde een schriftelijke vraag aan het 
gemeentebestuur, die net zoals de 
politie ontkende dat de feiten hadden 
plaatsgevonden. Uiteindelijk kregen 
we via klokkenluiders bij de politie 
de interventiefiche in handen. Daaruit 
bleek duidelijk dat de politie had gelo-
gen. Wij maakten de informatie dan 
ook publiek, waarop de betrokkenen 
uiteindelijk toegaven dat ze hadden 
gelogen. Ondanks deze bekentenis 

De belangen van landbouw, natuur 
en dieren kunnen wel degelijk samen 
verdedigd worden. Onze partij zette 
afgelopen jaar dan ook sterk in op het 
verdedigen van zij die geen stem heb-
ben, namelijk de dieren. 

Zo deed onze partij, op initiatief van 
ons bestuurslid Danielle Dandois, een 
voorstel om een dierenbegraafplaats 
te creëren in Kalmthout. Op sommige 
plaatsen in Vlaanderen bestaat dit al. 
Een plaats waar je je huisdier een laat-
ste rustplaats kunt geven. Ook in Ne-
derland heeft het al op verschillende 
plaatsen zijn intrede gedaan. 

Afscheid nemen van een huisdier 
brengt heel wat verdriet met zich mee. 
Voor het rouwproces is het dan ook 
belangrijk om het huisdier een laatste 
rustplaats te kunnen geven. De Vlaam-
se regelgeving staat slechts onder strik-
te voorwaarden toe om een huisdier te 
begraven in de eigen tuin. Maar dat is 
niet voor iedereen evident. Denk maar 

aan de bewoners van een apparte-
ment of een huurhuis. Daarom is zo’n 
dierenbegraafplaats belangrijk.

Het gemeentebestuur keurde ons voor-
stel goed en is nu bezig met het uitwer-
ken van de plannen. Vermoedelijk zal 
er een strooiweide komen. Onze partij 
is dan ook blij met deze realisatie en 
volgt het dossier verder op.

blijft het nog steeds moeilijk te achter-
halen wat daar nu precies is gebeurd. 
Waarom werd het dier niet verdoofd? 
Waarom heeft men niet onmiddellijk 
de waarheid verteld? Het zijn maar 
enkele van de vele vragen die tot op 
vandaag onbeantwoord blijven. Onze 
partij blijft zich inzetten om de waar-
heid te achterhalen. Dat is onze morele 
en politieke plicht als oppositiepartij.

Danielle Dandois
Initiatiefneemster

Hilde Cambré
Initiatiefneemster

DIERENBEGRAAFPLAATS 
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OVER DOOD GESCHOTEN 
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TUSSEN DE MENSEN, 
VOOR DE MENSEN
Zoals u van ons kan verwachten, waren we ook in 
2022 zichtbaar op verschillende markten en ston-
den we tussen de mensen, waar we konden luis-
teren naar hun bezorgdheden. Zo verkochten we 
in november, zoals vorig jaar, weer soep voor het 
goede doel en op zondag 18 september stonden 
wij met een gezellige foodtruck op de Dorpsdag 
van Heide. Op die Dorpsdag stond onze lokale 
stand in het teken van lokale economie en land-
bouw. Wij kochten met onze eigen centen appel-
sap en appels van lokale boeren en deelden deze 
gratis uit aan voorbijgangers, die onze actie zeker 
konden smaken.

De overheid deed een onderzoek naar 
het fietsbeleid van Vlaamse gemeen-
ten. Begin 2022 werden de resultaten 
gepubliceerd. Daaruit bleek dat het 
gemeentebestuur van Kalmthout het 
zeer slecht doet. In het rapport haalt 
Kalmthout een bijzonder slechte score 
van slechts 48,9 op 100. 

Voor onze partij is dit helaas geen ver-
rassing. Nieuwe fietspaden die wor-
den aangelegd zijn vaak onlogisch en 
gevaarlijk. Bovendien is er een wild-
groei aan fietsstraten en schoolstraten 
die zeer lelijk zijn en de veiligheid 
in veel gevallen net verslechteren in 
plaats van verbeteren. De fietsostrade 
blijft helaas een ramp voor de veilig-
heid aan de kruispunten met de over-
wegen. Fietspaden zijn vaak slecht 
verlicht en onveilig. De beloftes die 
het gemeentebestuur al jaren maakt 
om fietspaden aan te leggen aan alle 
gewestwegen zijn nog steeds niet 
gerealiseerd. Voor goede fietsinfra-

KALMTHOUT SCOORT 
SLECHT OP FIETSBELEID

structuur is er geen geld, maar voor 
de zogenaamde blue-bikes die bijna 
niemand gebruikt, is er blijkbaar wel 
geld. Wij zijn bijzonder triest om te 
zien hoe het fietsbeleid in Kalmthout 
de laatste jaren bergaf is gegaan.

De nieuwe schoolstraat Driehoekstraat 
die een lelijke en onduidelijke weg-
markering kreeg
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