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VLAAMS BELANG

Vlaams Belang Kalmthout leeft! Dat 
merk je aan alles: meer en meer vol-
gers op Facebook, een stijgend aan-
tal leden, succesvolle acties en acti-
viteiten en politieke voorstellen die 
worden aanvaard of overgenomen. 
Onze partij groeit nationaal en over-
duidelijk ook in Kalmthout.

In de eerste plaats is dit te wijten aan 
het enthousiasme en de gedrevenheid 
van ons nieuw bestuur. Dat nieuw 
bestuur is al een tijdje actief, maar 
werd, door corona, pas officieel voor-
gesteld in de lente van 2021.  Het 
afgelopen jaar heeft onze partij zich 
in Kalmthout ontpopt tot de actiefste 
politieke partij in Kalmthout. Boven-
dien zijn we ook de partij die zon-
der discussie het meeste weegt op het 

beleid, dat tonen verschillende grote 
dossiers aan.

Vlaams Belang wil meer zijn dan een 
goede oppositiepartij. Onze partij 
groeit stilaan uit tot een partij die het 
beleid wil bepalen vanop het veld en 
niet langer vanaf de zijlijn. We zijn er-
van overtuigd dat we het leven van de 
Kalmthoutenaar beter kunnen maken. 
Onze trein is vertrokken en iedereen 
die op wil stappen is welkom.

Stefan Haes
Voorzitter

Koen Vanhees
Gemeenteraadslid
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KALMTHOUT

KLAAR OM TE BESTUREN  
IN KALMTHOUT



Vlaams belang Kalmthout is een partij 
die zich inzet voor veilige, maar ook pro-
pere straten, bermen en pleinen. Zo or-
ganiseren we jaarlijks zwerfvuilopruim-
acties om de straten zelf actief proper 
te houden en kaarten we geregeld het 
thema aan om het gemeentebestuur er-
aan te doen herinneren dat dit belangrijk 
is voor de Kalmthoutenaar.

Een propere gemeente bekom je trou-
wens niet alleen door minder afval op 
straat. Ook het regelmatig snoeien van 
hagen en struiken die over voet- en fiets-
paden hangen draagt daar bijvoorbeeld 

De problematiek aan de spooroverwe-
gen die kruisen met de fietsostrade blijft 
de gemoederen verhitten bij de buurtbe-
woners. Door onduidelijke signalisatie 
werden al verschillende fietsers het zie-
kenhuis ingereden. Gelukkig vielen er 
nog geen doden en kwamen de slacht-
offers er vanaf met breuken en blik-
schade. Om erger te voorkomen, moet 
het gemeentebestuur dan ook dringend 
ingrijpen.

Wat is het probleem? Neem bijvoor-
beeld de kruising aan station Kijkuit. 
Fietsers op de fietsostrade zien een groe-
ne strook die doorloopt over het wegdek 
en komen vaak met hoge snelheid aan-
gereden. Bovendien hebben zij vanuit 
bepaalde hoeken geen duidelijk zicht 

aan bij. De gemeente heeft hier, dank-
zij ons, al belangrijke stappen in gezet, 
maar er is op enkele plaatsen nog ruimte 
voor verbetering. Wij zullen dit thema 
dan ook blijven aankaarten.

Ook voor wat betreft obstakels (paal-
tjes, afsluitingen, ... ) die willekeurig in 
de bermen worden geplaatst, laat het 
Vlaams Belang van zich horen. De ge-
meente gaat op ons initiatief eindelijk 
werk maken van een degelijk bermbe-
heerplan. Wij volgen dit dossier dan ook 
van dichtbij op en zullen de nodige kriti-
sche vragen stellen.

op aankomende auto’s. Deze auto’s 
vertragen bij het naderen van de spoor-
wegovergang en de groene strook. Fiet-
sers zijn daardoor geneigd om door te 
rijden, terwijl zij eigenlijk geen voorrang 
hebben.

We hebben al verschillende voorstellen 
gedaan om de verkeerssituatie efficiënt 
en goedkoop te verbeteren, zoals bij-
voorbeeld het wegnemen van de groene 
strook. Het enige initiatief dat het ge-
meentebestuur tot hiertoe nam was een 
woordje STOP markeren op het fietspad, 
maar dit is uiteraard niet voldoende. 
Nog regelmatig krijgen we melding dat 
er een aanrijding is gebeurd. We blijven 
dan ook op deze nagel kloppen tot er 
een duidelijke verbetering merkbaar is.

Ook de dienstverlening van de 
NMBS kan beter. We moeten steeds 
meer betalen, maar krijgen steeds 
minder service. Zo gingen de lo-
ketten in de stations van Heide en 
Kalmthout dicht. We kregen een tic-
ketautomaat in de plaats, maar men 
voorzag maar één ticketautomaat 
per station. Aan het station van Kalm-
thout staat deze aan het perron rich-
ting Antwerpen. 

In Heide heeft de NMBS de ticketau-
tomaat aan de verkeerde kant van 
het spoor gezet waardoor de reizi-
gers richting Antwerpen zich eerst 
naar het andere perron moeten be-
geven om een ticket te bemachtigen. 
Dit heeft al geleid tot gevaarlijke situ-
aties, zoals mensen die een gesloten 
overweg overlopen omdat ze werden 
opgehouden aan de ticketautomaat. 

We vragen een extra ticketautomaat 
aan de andere kant van het spoor 
om de service en de veiligheid te ver-
beteren. Het gemeentebestuur geeft 
ons (opnieuw) gelijk, maar slaagt er 
niet in dit te realiseren met de NMBS.

EEN PROPERE 
GEMEENTE

KRUISING FIETSOSTRADE EN SPOOR-
OVERWEGEN BLIJFT PROBLEEM

EXTRA  
TICKET- 
AUTOMAAT 
AAN HET 
STATION 
VAN HEIDE



Tijdens de afgelopen zomer organiseer-
den we voor het tweede jaar op rij een 
fietszoektocht in onze gemeente die, 
ondanks het slechte weer, opnieuw een 
succes werd. Dankzij deze fietszoektocht 
zamelden we 1000 euro in voor het 
goede doel. Dat geld werd in september 
overhandigd aan vzw de Rommeshoef, 

Mensen met een beperking worden he-
laas te vaak vergeten, zeker in tijden 
van corona. Ook zij hebben recht op 
aandacht en zorg. Onze partij zet al ja-
ren sterk in op deze groep. Zo kocht de 
gemeente op ons initiatief 1000 venster-
mondmaskers aan voor doven en slecht-
horenden. Deze werden verdeeld onder 

Eind 2021 lanceerde het Vlaams Belang 
een solidariteitscampagne: ‘Een hart 
voor onze mensen’. Verschillende weken 
werd er over heel Vlaanderen een groot-
scheepse soepverkoop georganiseerd. 
Op zaterdag 27 november stonden we 
op de markt in onze gemeente. Verschil-
lende marktbezoekers konden het initi-
atief smaken en de bekers soep gingen 
dan ook vlot over de toog. Met de op-
brengst werden kerstpakketten gemaakt 
en bezorgd aan mensen in armoede. 
Met deze campagne hebben we onze 
sociale boodschap opnieuw omgezet in 
daden.

een zorgboerderij die activiteiten orga-
niseert voor mensen met een beperking. 
Onze actie werd op veel enthousiasme 
onthaald en gaf ons veel voldoening. 
Het geld werd geïnvesteerd in aange-
past fietsmateriaal, zodat de zorggasten 
samen kunnen fietsen en leuke uitstapjes 
kunnen doen.

de mensen die hier nood aan hadden en 
werden gedragen door de diensten van 
onze gemeente. Met deze venstermond-
maskers kunnen deze mensen beter com-
municeren, aangezien het bewegen van 
de mond voor hen een belangrijk middel 
is om elkaar te verstaan.

FIETSZOEKTOCHT BRENGT 
1000 EURO OP VOOR 
GOED DOEL

1000 VENSTERMONDMASKERS  
VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN

EEN HART 
VOOR 
ONZE 
MENSEN

“Als de migratie te hoog 
is, krijgen we problemen in 
onze scholen, in onze sociale 
huisvesting en in de laagge-
schoolde arbeidsmarkt. Het 
zijn dus de klassieke sociaal-
democratische kiezers die de 
hoogste prijs betalen voor 
ongecontroleerde migratie.”

Deens minister van Immigratie 
en Integratie Mattias Tesfaye, 
De Tijd, 15 januari 2022

“Dat energie mede zo duur is 
omdat ze vol taksen hangt en 
als luxepro duct wordt belast, 
is deel van het decennia lang 
falend energiebe leid.”

Carl Devos, politicoloog, Het 
Laatste Nieuws, 15 januari 
2022

“De coronagolven zijn erg, 
maar de geïnduceerde angst-
golven zijn nog veel erger. Je 
zou hopen dat we in 2022 
een betere aanpak zouden 
hebben.”

Geert Noels, op Twitter, 6 
januari 2022

“Doet België, om het cru 
te stellen, [met de politieke 
benoeming van Crucke als 
rechter in het Grondwettelijk 
Hof] niet exact hetzelfde als 
wat we Polen verwijten?”

Bart Haek, journalist, De Tijd, 
11 januari 2022.

“Ministers die opstappen zijn 
een zeldzaam ras geworden. 
Een fout? Dat is geen reden 
meer voor een C4. Een leu-
gen? Ah! Dan hadden we nu 
al nieuwe regeringsleiders ge-
had. Als een minister dan toch 
nog ontslagen wordt omwille 
van een leugen, dan is het om-
dat ze zoals Joke Schauvliege 
vlak voor de verkiezingen 
meer lood dan goud zijn voor 
de partij.”

Isolde Van Den Eynde, jour-
nalist, Het Laatste Nieuws, 11 
januari 2022.
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Het internet was ooit de vrije haven voor 
alle meningen. Maar vandaag is die haven 
geblokkeerd. Google, Facebook en Twitter (‘Big 
Tech’) passen overal censuur toe. Wie niet binnen 
de politiek correcte lijntjes kleurt, moet eraan 
geloven. U hebt het vast zelf al meegemaakt: 
een tijdelijke ban, een verwijderd bericht of 
een regelrechte blokkering van uw profi el – 
tegenwoordig is het schering en inslag. Ook onze 
partij - het Vlaams Belang - wordt opgejaagd.

Het Vlaams Belang is razend populair, zeker op 
sociale media. Maar dat is niet naar de zin van 
iedereen. De systeempartijen smeden uit nijd 
snode plannen om ons bereik op sociale media 
te verhinderen. Tegelijk werken ze aan wetten om 
meningsdelicten voor de gewone rechtbank te 
krijgen. En ook Big Tech is ze liever kwijt dan rijk. 
Zwarte Piet werd digitaal vermoord, in Amerika 
verbanden Facebook en Twitter een Amerikaans 
oud-president voor onbepaalde termijn en nu zijn 
de Big Tech-vizieren regelrecht op ons gericht. 

WE LATEN ONS NIET MUILKORVEN: 
DOWNLOAD DE APP!

Maar we laten ons niet zomaar muilkorven. Waar 
een probleem is, vinden wij een oplossing. En die 
oplossing is er! Als eerste politieke partij lanceren 
wij een GSM-applicatie - een antwoord op al deze 
inmenging en censuur. Met de applicatie zal u 
exclusieve inhoud vinden, maar kan u ook punten 
scoren om ‘sporen’ te verdienen en zelfs direct 
chatten met de partij. Allemaal vrij en onge� lterd.  

De applicatie zelf is gratis en eenvoudig te 
installeren. Scan de QR-code op deze pagina of 
vind de app in de ‘Play Store’ (Android) en in de 
‘App Store’ (iPhone).
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