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Zwemmen in boerkini of wetsuit: hier mag het
passen. Eerder deed zich een incident voor met een dame die
kwam zwemmen in boerkini. De
redder wist toen niet of het toegestaan was om in het Kalmthouts
zwembad baantjes te trekken in
boerkini. Daarom vroegen we om
duidelijkheid, met de hoop dat
boerkini’s zouden worden verboden. Niet dus. In de grote regio is
Kalmthout nu het enige zwembad
De raad van bestuur van het au- waar boerkini’s zijn toegelaten.
tonoom gemeentebedrijf keurde Wij vrezen een aanzuigeffect.”
begin deze week het nieuwe
zwembadreglement goed. Daarin Aanzuigeffect
staat dat het toegelaten is om te
zwemmen in lichaamsbedekken- Sportschepen Maarten De Bock
de zwemuitrusting.
(CD&V) motiveert de beslissing.
Jan Van Esbroeck (N-VA) is “Uiteraard hebben we eerst adhierover niet te spreken. “In het vies gevraagd aan onze sportraad.
voorjaar vroegen we de gemeen- Die liet weten zich in de eerste
teraad om het reglement aan te plaats in te laten met het sportieVolgens het nieuwe zwembadreglement in Kalmthout is het toegelaten om
te komen zwemmen in lichaamsbedekkende outfit.
Boerkini’s en wetsuits zijn
dus toegelaten. Kalmthout
is het enige zwembad in de
regio waar dat kan.

ve. Komen zwemmen in lichaamsbedekkende zwempakken was voor de sportraad geen
probleem. Verder lieten we ons
leiden door eerdere rechtspraak
rond dit thema. Die is duidelijk
en daarom hebben we ons reglement aangepast. Voor alle duidelijkheid, het gaat niet alleen over
boerkini’s, ook wetsuits zijn toegestaan”, legt De Bock uit.
Het aanzuigeffect waarvoor Jan
Van Esbroeck vreest, vindt
Maarten De Bock overroepen.
“We zijn echt niet van plan om
zwembaduren te voorzien voor
uitsluitend dames”, aldus de
sportschepen van Kalmthout.
Tot half november stelt zich het
probleem ook niet, want het
zwembad is tot dan gesloten wegens renovatiewerken. (evdw)
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Lichaamsbedekkende zwempakken
worden getolereerd in Kalmthout.

Gemeente gaat in zee met CityCubes voor Brasschaat Poptup

Gezocht: een originele invulling
voor leegstaande winkelpanden

2018

GEMEENTERAADS
VERKIEZINGEN

BRASSCHAAT
BORSBEEK

Met Brasschaat Poptup
wil het gemeentebestuur
zo veel mogelijk leegstaande winkelpanden
een tijdelijke invulling bezorgen. De bedoeling is tot
vaste invullingen te komen en de leegstand te
verminderen.

Nieuwe burgemeester
nog niet aangeduid
De enige mogelijkheid tot een
coalitie in Borsbeek is een samenwerking tussen Iedereen
Borsbeek en N-VA. Met
Vlaams Belang als enige oppositiepartij, is een andere coalitie niet aan de orde. De eerste
gesprekken zijn nog maar net
opgestart, zonder resultaat.
Ook de nieuwe burgemeester
is nog niet bekend. Huidig burgemeester Dis Van Berckelaer
(Iedereen Borsbeek) had na de
verkiezingen dan wel de meeste voorkeurstemmen, maar of
hij zichzelf kan opvolgen is
nog niet zeker. Daarvoor moeten Iedereen Borsbeek en
N-VA eerst tot een akkoord
komen. (ged)

Kwaliteitsbewaking
Kersvers schepen van Lokale Economie en Toerisme
Goele Fonteyn (N-VA) wijst
erop dat dit geen concurrentie mag worden voor de bestaande handelszaken. “Een
jury zal aan kwaliteitsbewaking doen. Dat houdt in dat
we erop toezien dat het geen
stockverkoop wordt. We zoeken echt naar originele invul-

Centrummanager Marie-Laure Koyen, Adinda Van Gerven, schepen van Lokale Economie Goele Fonteyn en
waarnemend burgemeester Philip Cools voor een Poptup.
W

lingen die liefst complemen- de panden tussen de Borretair zijn aan het bestaande kenslei en de Zegersdreef.
winkelaanbod. De invullingen moeten een meerwaarde Troeven
hebben voor ons centrum”,
zegt Goele Fonteyn.
In 2013 werden al pogingen
ondernomen om iets op poPHILIP COOLS
ten te zetten. Dat kwam toen
WAARNEMEND BURGEMEESTER
van de winkeliers zelf. Maar
het idee kende geen succes.
Na een reeks acties zoals de
koopzondagen, de starterspremies, de prijzen voor
klantvriendelijke ondernemingen en zo meer werkte
centrummanager Marie-Laure Koyen nu dit project
uit. “Ik ben ervan overtuigd
dat ons winkelcentrum over
voldoende troeven beschikt
om de ondernemers aan te
Na drie maanden wordt het trekken. Leegstaande winproject geëvalueerd. Dan kelpanden zijn alvast niet
wordt bekeken of het initia- goed voor het imago van ons
tief verder kan worden uitge- centrum. We hebben natuurrold en of ook de winkelcen- lijk ook een cultureel en retra Donk, Mariaburg en Ma- creatief aanbod voor de klanria-ter-Heide hierbij kunnen ten”, voegt waarnemend burworden betrokken. Voorlopig gemeester Philip Cools er
gaat het alleen om leegstaan- nog aan toe.

“Op dit ogenblik zijn
er zeshonderd
winkelpanden in
Brasschaat. Ongeveer
tien procent staat
leeg. Dat is te veel”

CityCubes actief
in alle grote steden
Het Antwerpse
CityCubes is
gespecialiseerd in
tijdelijke
invullingen van leegstaande
panden. Het realiseerde al popupwinkels op de Antwerpse Meir.
CityCubes huurde enkele panden
die als pop-up werden
doorverhuurd aan Mobil Vikings
en Tomorrowland Boutique.
CityCubes verhuurt ook locaties
in de Bondgenotenlaan in Leuven,
de Nieuwstraat en de
Anspachlaan in Brussel en de
Veldstraat in Gent. Ook in
Nederland is het bedrijf actief.
Een bekend project is Straffe Kost
in Gent. Daar konden studenten
niet alleen studeren, ze kregen er
ook maaltijden geserveerd. Dat
project verliep bijzonder
succesvol. CityCubes neemt alle
papierwerk en aanvragen tot
vergunningen voor zijn rekening.
Het bureau is gevestigd in de
Antwerpse Vekestraat. (jbr)
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Op dit ogenblik zijn er in totaal zeshonderd winkelpanden in de parkgemeente. Ongeveer tien procent staat
leeg. “Dat is te veel”, zegt
waarnemend burgemeester
Philip Cools (N-VA). vijf of
zes procent is aanvaardbaar.
Daarom willen we met Brasschaat Poptup ondernemers
overtuigen om in Brasschaat
een zaak te openen”, zegt
Cools.
Het gemeentebestuur ging
in zee met CityCubes dat als
tussenpersoon fungeert. “Het
project loopt in november,
december en januari. Op dit
ogenblik hebben we al vijf
kandidaten. Voor de opstartfase beperken we ons tot het
centrum. Dankzij CityCubes
moeten de eigenaars van de
panden zich niet bezighouden met papierwerk en dergelijke. De kandidaat-ondernemer heeft zijn handen vrij
en kan zich focussen op de
zaak. Het is CityCubes dat
het pand huurt van de eigenaar”, gaat Cools verder.
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André Van de Vyver
blijft burgemeester,
coalitiegesprekken
zijn nog volop bezig
In Zwijndrecht zaten Groen,
SP.A en CD&V gisteren samen.
Dat die drie partijen de komende legislatuur het bestuur vormen, ligt al vast, maar de inhoudelijke gesprekken lopen
nog. “We schrijven volop de beleidsnota. Het is een vrij complex gegeven om een consensus
te vinden tussen alle programmapunten van de drie partijen.
We willen die afweging eerst
inhoudelijk op punt zetten
voor we de inhoud gaan koppelen aan mandaten. Pas wanneer we inhoudelijk alles overeengekomen zijn, zullen we
verder communiceren. Dat zal
iets voor na de herfstvakantie
zijn”, zegt burgemeester André
Van de Vyver (Groen) die de
komende legislatuur burgemeester blijft. (rvre)

