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VLAAMS BELANG

Nadat iedereen goed en wel beko-
men was van de nieuwjaarsrecepties 
en we volop de komende activiteiten 
aan het plannen waren, werden we 
plots in snelheid gepakt. Enerzijds 
door de beslissing van minister De 
Block om in Kalmthout een tijdelijk 
asielcentrum in een oud vervallen 
schoolgebouw onder te brengen 
(zie blz. 3), en anderzijds door een 
virus dat op een minimum van tijd 
de ganse wereld in een 'blijf in uw 
kot'-modus bracht.
 
Onze jaarlijkse acties tegen zwerf-
vuil eind maart en de paasei-actie 
werden gezien het samenscholings-
verbod en het wegvallen van de 
paasvieringen geannuleerd. Wat 

betreft het zwerfvuil zullen we te ge-
pasten tijde nog wel eens een toer 
maken. De paaseitjes die we al 
aangekocht hadden, hebben we na 
enkele telefoontjes aan verschillende 
instanties geschonken die daar zeer 
tevreden mee waren.      
 
Half april werden ook de Straatfees-
ten geschrapt en konden we met 
onze VB-stand niet meer op de Pink-
stermarkt aanwezig zijn.
 
Natuurlijk hebben we niet stil geze-
ten en werd er meer dan voordien 
via onze website en facebookpagina 
informatie naar de Kalmthoutenaars 
doorgezonden. Ook dit Lokaal Blad 
is daarvoor een geschikt instrument.

In de hoop dat we ons gedurende 
de komende zomerperiode terug on-
der de mensen kunnen begeven, met 
waarschijnlijk hier en daar nog en-
kele opgelegde coronamaatregelen 
wens ik u allen van harte een pret-
tige zomer.
 

Koen Vanhees
Gemeenteraadslid
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EEN BEWOGEN START VAN 2020

Volksvertegenwoordiger Ellen Samyn & Vlaams parlementslid Sam  
Van Rooy tijdens ons ontmoetingsfeest op 30 november 2019



Overtuigd van de noodzaak van een sterk Vlaams Belang? Steek je handen dan vandaag nog uit de mouwen 
en bouw mee aan de enige partij die wil dat Vlaanderen ook Vlaanderen blijft. Door hieronder je gegevens in te 
vullen, kan je misschien binnenkort je ideeën, dromen en inzichten voor onze gemeente omzetten in de praktijk.

Ja, ik wil:
O   Lid worden van het Vlaams Belang   O   Een gratis infopakket

Naam: ............................................................................................ O Man O Vrouw
Straat: ................................................................................................ Nr.: ..............................
Postcode: .................................Gemeente: ...........................................................
Tel.: ......................................................................Geb.datum:...............................................
E-post: ........................................................................................................

Conform de wetgeving worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder contact wenst. Dit 
kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of via info@vlaamsbelang.org. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

Dat verzorgde wegbermen in 
belangrijke mate bijdragen tot 
een fraaier uitzicht van en méér 
veiligheid in onze gemeente spreekt 
voor zich. 
 
De afgelopen periode waren er 
enkele inwoners die vragen stelden 
over obstakels (paaltjes, afsluitingen, 
aanplantingen, ...) in de wegbermen 
die in sommige gevallen als hinderlijk 
werden ervaren.
 

Op de gemeenteraad van 17 februari 
stelde raadslid Koen Vanhees de 
vraag of er in onze gemeente 
hierover een reglementering bestaat. 
Bij nazicht op verschillende sites 
(politie, gemeente, I-BABS) vond 
hij immers niet onmiddellijk een 
bermenreglement.
 
Uit het antwoord van de voorzitter 
bleek dat er in onze gemeente 
inderdaad geen bermenreglement 
is en dat lage aanplantingen (tot 40 

cm) in overleg met de groendienst 
worden toegestaan. 
 
Wanneer er echter obstakels in de 
bermen geplaatst worden zal de 
gemeente de eigenaar aanschrijven 
met de melding dat dat niet 
toegelaten en dat dat op eigen 
risico is. Worden die obstakels niet 
verwijderd, dan zal de gemeente 
dat doen op kosten van de eigenaar. 
U weze gewaarschuwd.

Op 1 maart 1996 deelde 
de toenmalige minister van 
Binnenlandse Zaken, J. Vande 
Lanotte, 7 van de 10 provincies op 
in interpolitiezones (IPZ's). Onze 
gemeente werd samen met Essen 
en Wuustwezel samengevoegd tot 
de IPZ "Grens". 
 
Na bijna een kwart eeuw bekijken 
en bestuderen van voorstellen ziet 
het er naar uit dat er eindelijk een 
definitieve plaats gevonden is om 
één gecentraliseerd politiebureau 
te bouwen. Het betreft hier de 
bouwgrond gelegen achter 
de brandweerkazerne. Voor 
het Vlaams Belang is dat een 

goede keuze gezien alle diensten 
gecentraliseerd worden op één 
locatie. 
 
Wel is het belangrijk dat men van bij 
het begin van de verdere uitwerking 
de ontsluiting via de Foxemaatstraat 
mee moet opnemen in het plan 
en deze weg ook effectief moet 
aanleggen gelijktijdig met de bouw 
van het nieuwe politiebureau. 

Wanneer men dit niet doet zullen 
alle dienstvoertuigen enkel via het 
Rozeneind kunnen aan- en afrijden 
met de nodige overlast voor de 
buurtbewoners tot gevolg. 

Veilige en propere wegbermen

Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of info@vlaamsbelang.org of 02 219 60 09

Eindelijk één politiebureau voor 
de interpolitiezone "Grens"?

 



Begin februari werden we plots 
wakker met de melding dat er 
federaal was beslist om in onze 
gemeente een tijdelijk asielcentrum 
uit de grond te stampen.
 
Al enkele maanden voordien had 
raadslid Koen Vanhees schriftelijk 
aan het College van Burgemeester 
en Schepenen gevraagd of er door 
de federale overheid, of andere 
instanties, contact was opgenomen 
met onze gemeente in het kader van 
bijkomende opvangplaatsen voor 
asielzoekers.
 
Uit het antwoord bleek dat noch het 
OCMW, noch de gemeente door 
Fedasil waren benaderd. Ook bij 
het inkijken van de inkomende post 
van de gemeente en het OCMW 
gedurende de daaropvolgende 
periode was er geen sprake van 
enige briefwisseling.
 
Begin februari kwam er dan toch 
opeens het nieuws dat er een 
asielcentrum in onze gemeente 
zou komen. Na deze donderslag 
bij heldere hemel werd het Vlaams 
Belang gecontacteerd door enkele 
verontruste buurtbewoners die er 
op aandrongen iets te organiseren 
om hun ongenoegen duidelijk te 
maken. 

Wij voegden de daad bij het 
woord en er werd een aanvraag 
voor een protestactie ingediend bij 
het College van Burgemeester en 
Schepenen. Op dinsdag 11 februari 
verzamelden we ons met een 350-tal 
mensen aan het station van Heide om 

Op 11 maart werden de werken 
door de politie voor een tweede 
keer stilgelegd omdat uit een 
inspectieonderzoek van de dienst 
ruimtelijke ordening bleek dat de 
nodige vergunningen ontbraken. 
Het stakingsbevel werd door de 
stedenbouwkundig inspecteur van de 
Vlaamse overheid niet bekrachtigd 
waardoor de aannemer begin april 
zijn activiteiten weer kon opstarten. 
 
Op de gemeenteraad van april 
gaf de burgemeester een stand 
van zaken met als belangrijkste 
opmerking dat communicatie tussen 
de gemeente en Fedasil in het kader 
van de openbaarheid van bestuur zo 
goed als onbestaande is. 
 
Het Vlaams Belang zal dit dossier op 
de voet blijven opvolgen. Wij zullen 
u via onze facebookpagina en via 
kalmthout.vlaamsbelang.org verder 
op de hoogte houden. 

luid ons protest kenbaar te maken. 

Op de gemeenteraad van februari 
zette ons gemeenteraadslid Koen 
Vanhees de standpunten van het 
Vlaams Belang nog eens netjes op 
een rij. Voor het Vlaams Belang is de 
manier van werken in heel dit dossier 
gewoonweg onaanvaardbaar!

In de daarop volgende dagen en 
weken stelde het Vlaams Belang 
regelmatig bijkomende vragen aan 
het gemeentebestuur over het verloop 
van de werken en verschillende 
problemen die zich voordeden 
(asbest, bouwovertredingen, niet 
aanvragen van vergunningen, ...).
 
De aanpalende eigenaars kregen op 
9 maart een uitnodiging van G4S-
Care in de bus voor een informeel 
gesprek op woensdag 18 maart. 
Uit het antwoord op een vraag aan 
het gemeentebestuur bleek dat de 
gemeente niet op de hoogte was 
van dat (informeel) gesprek. Gezien 
de coronamaatregelen heeft dat 
gesprek ook nooit plaatsgevonden. 
De aanpalende eigenaars (want 
verder gaat men blijkbaar niet met 
het informeren van buurtbewoners) 
hebben bijgevolg nog op geen 
enkel moment de nodige toelichting 
gekregen of de mogelijkheid 
gekregen om vragen te stellen aan 
hen die in naam van Fedasil de 
dienstverlening in het asielcentrum 
zullen behartigen. En dat alles terwijl 
men de dag van vandaag de mond 
vol heeft van overleg, inspraak, 
communicatie, ... .

HET DICTAAT VAN FEDASIL
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Tom Van Grieken
Voorzitter

Tom Van Grieken
Voorzitter

Ons land is verwikkeld in een zeer grote crisis. 
Een dodelijke ziekte heeft alles verlamd. Allicht 
is dit de grootste ramp voor onze gemeenschap 
sinds WOII. Maar nationalisten onderscheiden 
zich in moeilijke tijden. Nu meer dan ooit, 
ben ik trots om Vlaming te zijn. Ik ben trots 
om Vlaming te zijn net als al onze mensen in 
de zorg, bij de politie en brandweer, bij de 
vuilnisophaling, in de supermarkten, in de 
transport enzoverder. En daarom, voor die 
mensen in het bijzonder, zal het Vlaams Belang 
nooit opgeven.

De Belgische regering Wilmès I beweerde klaar 
te zijn voor deze crisis. De afgelopen weken 
en maanden bewees ze maar één ding: dat ze 
niet klaar was. Intussen is de regering ‘Wilmès 
II’ ingezworen. Ze is gebouwd op achterbaks 
gekonkel en heeft cynische zelfbediening als 
doel. De liberalen hebben zoveel mogelijk 
postjes uit de coronabrand gesleept en de PS 
heeft een regering zonder N-VA gekregen. De 
enigen die achterblijven zijn de Vlamingen en 
de meer dan 800.000 kiezers van het Vlaams 
Belang in het bijzonder. Zij kregen zelfs 
geen erkenning van Wilmès, laat staan een 
uitnodiging om geraadpleegd te worden in 
haar ‘superkern’, een zoveelste ondoorzichtig 
orgaan in het ondoorzichtig kluwen dat België 
is.

Maar tussen al het politieke geknoei en 
opportunisme wil ik ook gebruik maken van dit 
blad om al onze mensen, die ondanks moeilijke 
omstandigheden zijn blijven doorwerken, te 

bedanken en een hart onder de riem te steken. 
Uiteraard de dokters en de verpleegkundigen 
in de zorg, maar ook de gezonde jongeren 
die winkelen voor hun grootouders, de 
vuilnismannen die nog steeds het afval komen 
ophalen, de dokwerkers die de bevoorrading 
in stand houden… De lijst is lang. Allemaal 
zijn ze het hart van Vlaanderen. Het Vlaams 
Belang wil ervoor zorgen dat dit onverminderd 
blijft kloppen.

Daarom blijft onze partij niet stilstaan, zeker 
nu. Onze partij was de eerste die aan de kar 
trok voor een doortastend en duidelijk beleid 
tijdens de coronacrisis om onze mensen te 
beschermen en onze partij zal er ook na de 
crisis zijn om onze mensen te beschermen, ook 
tegen gevaren die niet de vorm van een virus 
hebben. Ondanks deze duistere tijden, of in 
feite zelfs dankzij, durf ik vandaag meer dan 
ooit zeggen dat ik trots ben om Vlaming te zijn. 
Dank jullie allen.

TROTS OM 
VLAMING TE ZIJN, 

NU MEER DAN OOIT
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