NOTULEN VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
RAADSZITTING 27 JANUARI 2020

Aanwezig:

LUKAS JACOBS, OCMW-voorzitter;
MONIQUE AERTS, DIETER BEYERS, HANNE BEYERS, MAGGY
BEYERS, MAARTEN DE BOCK, CINDY DE ROEVE, CLARISSE DE
RYDT, HANS DE SCHEPPER, GILLES DELCROIX, JEF DUERLOO,
SILKE LATHOUWERS, JAN OERLEMANS, LUDOVICA PEETERS,
DIDIER VAN AERT, JEF VAN DEN BERGH, LIES VAN DEN KEYBUS,
ANITA VAN DER POEL, JAN VAN ESBROECK, STEFANIE VAN
LOOVEREN, KOEN VANHEES, INGA VERHAERT, INNEKE
BOSMANS, STEPHANIE DEVOS, raadsleden;

Algemeen directeur: VINCENT GABRIELS, algemeen directeur.
Afwezig en verontschuldigd: SANDRA HOPPENBROUWERS, raadslid.
__________________________________________________________________________
De voorzitter opent de vergadering om 20u38.
DAGORDE
============
OPENBARE ZITTING
INTERNE ORGANISATIE
1. Kennisname van het ontslag van de heer Domien Arnold (N-VA) als lid van de
raad voor maatschappelijk welzijn en de aanstelling van mevrouw Stefanie
Devos (N-VA) als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.
GOEDKEURING VAN HET VERSLAG
2. Goedkeuring van het verslag van de vergadering van 16 december 2019 van de
raad voor maatschappelijk welzijn.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.
VERSLAG
=========
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OPENBARE ZITTING
INTERNE ORGANISATIE
1.

KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE HEER DOMIEN ARNOLD (N-VA) ALS
LID VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN DE AANSTELLING
VAN MEVROUW STEFANIE DEVOS (N-VA) ALS LID VAN DE RAAD VOOR
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.

De raad voor maatschappelijk welzijn, vergaderd in openbare zitting;
Gelet op de Organieke Wet betreffende de OCMW’s van 08 juli 1976;
Decreet over het lokaal bestuur van 22-12-2017, meer bepaald het artikel 68 van het decreet
lokaal bestuur van 22-12-2017 bepaalt het volgende: § 1. Behalve in geval van toepassing
van paragraaf 2, tweede lid, bestaat de raad voor maatschappelijk welzijn uit dezelfde leden
als de gemeenteraad. Door het onderzoek van de geloofsbrieven en de erop volgende
eedaflegging van de gemeenteraadsleden, vermeld in artikel 6, § 3, en artikel 14, worden de
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van rechtswege als geïnstalleerd beschouwd.
De rang die de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn innemen is dezelfde als de
rang die ze als gemeenteraadslid innemen overeenkomstig artikel 6, § 7.
§ 2. De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit personen van verschillend geslacht. Als
de raad voor maatschappelijk welzijn niet rechtsgeldig blijkt te zijn samengesteld
overeenkomstig het eerste lid, wordt het laatste gemeenteraadslid in rang van rechtswege
vervangen in de raad voor maatschappelijk welzijn door de eerste opvolger van het andere
geslacht op dezelfde lijst als die waarop hij als gemeenteraadslid is verkozen. Als op die lijst
geen opvolger van het andere geslacht is verkozen, wordt hij van rechtswege vervangen door
de eerste opvolger van het andere geslacht die is verkozen op de lijst met het hoogste
stemcijfer.
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het ontslag van de heer Domien
Arnold (N-VA) als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn en de aanstelling van mevrouw
Stephanie Devos (N-VA) als lid van de raad voor maatschappelijk welzijn.

GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN
2.

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN 16
DECEMBER 2019 VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.

Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd om het verslag van de vergadering
van 16 december 2019 van de raad voor maatschappelijk welzijn goed te keuren.
Openbare stemming met 24 ja-stemmen vanwege Monique Aerts, Dieter Beyers, Hanne
Beyers, Maggy Beyers, Maarten De Bock, Cindy De Roeve, Clarisse De Rydt, Hans De
Schepper, Gilles Delcroix, Jef Duerloo, Silke Lathouwers, Jan Oerlemans, Ludovica Peeters,
Didier Van Aert, Jef Van Den Bergh, Lies Van Den Keybus, Anita Van Der Poel, Jan Van
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Esbroeck, Stefanie Van Looveren, Koen Vanhees, Inga Verhaert, Inneke Bosmans, Stephanie
Devos en Lukas Jacobs.
Het verslag van de vergadering van 16 december 2019 van de raad voor maatschappelijk
welzijn wordt unaniem goedgekeurd.

VARIA
De voorzitter zegt dat hij het een gepast moment vindt om in de OCMW-raad stil te staan bij
het onverwacht overlijden van Dirk Van Peel.
‘De voorzitter zegt dat hij en heel wat andere gemeenteraadsleden afscheid genomen hebben
van Dirk tijdens de afscheidsviering in de kerk van Brasschaat. De voorzitter zegt dat hij Dirk
zelf nog gezien heeft half december. Ook het bijzonder comité sociale dienst eerde hem tijdens
zijn laatste zitting van het bijzonder comité sociale dienst. Er werd toen nog een glas
gedronken, samen met Dirk. Dirk was klaar om de stap te zetten om naar Antwerpen te
verhuizen. Hij was moedig en was er gerust in dat hij deze ernstige aandoening zou
overwinnen. Hij heeft echter de gevolgen van deze operatie niet overleefd. De voorzitter
verwijst naar de tekst die CD&V heeft geschreven over Dirk. Dirk had een fenomenale politieke
carrière achter de rug. De voorzitter wil hem dan ook eren als mens, als Kalmthoutenaar en
als huisarts. Hij werd sterk gerespecteerd voor zijn inzet en betrokkenheid. Als huisarts was
hij altijd in de weer. Hij is nog een dokter van de vorige generatie die dag en nacht klaarstond
in het belang van de mensen. Zijn politieke drijfveer voor welzijn en sociaal beleid was
ontzettend groot. Hij vertelde dat hij iedereen kon aanbevelen om in de oppositie te hebben
gezeten. Als jonge man kwam hij in de politiek, in een hardere en woeligere periode dan
vandaag. Dirk zette zicht meteen in voor belangrijke thema’s zoals ruimtelijke ordening, groen
en natuur. Hij ging daarbij vaan tegen de zienswijze van anderen in. Hij is de vader van de
kapvergunningen. Hij heeft fundamentele dossiers doen kantelen. Voor het OCMW heeft hij
een spectaculaire rol gespeeld. Hij heeft het takenpakket van het OCMW aanzienlijk uitgebreid
met welzijnsdiensten, preventie zorg naar ouderen, opvang van mensen met psychische
problemen, enz. Voor deze maatschappelijke uitdagingen heeft hij een uitgebreid lokaal
aanbod georganiseerd. Hij was heel gedreven en enthousiast om deze thema’s als 80-jarige
te blijven verdedigen. Met deze drijfveer bleef hij het sociaal beleid verdedigen, ook als mens.
Zijn ultieme drijfveer was het OCMW en dat deed hij heel geloofwaardig. Dirk had een
charismatische levensstijl en persoonlijkheid. Dit plotse afscheid is triestig voor de familie en
de mensen in Kalmthout. Hij heeft heel veel mensen ondersteunt en geholpen. In die zin is het
goed dat we hem hier nog hebben kunnen bedanken met de titel van erevoorzitter van het
OCMW en ere-schepen. Dirk zelf lag niet wakker van eretitels. Zijn gedrevenheid was
belangrijker dat titels en verdiensten. Het is zijn drijfveer en inzet voor de medemens die we
sterk bewonderen.’
Hans De Schepper (Groen!) zegt dat hij voor één keer een schriftelijke voorbereiding heeft
gemaakt van wat hij namens hemzelf en de fractie wil zeggen. Vervolgens leest Hans De
Schepper zijn tekst voor:
Salut Dirk
Wat menig volger van onze lokaal politiek theater niet voor mogelijk hield is vorig jaar toch
voltrokken. Niet volledig onverwacht hing politiek dinosauriër van onze heidegemeente, Dirk
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Van Peel, zijn politiek mandaat aan de wilgen. Wat niemand had verwacht was dat op dit
afscheid uit de politiek, snel een definitief vaarwel zou volgen.
Toen ik 20 jaar geleden op het politiek toneel verscheen sprak De heer Van Peel al vanuit
decennialange ervaring. Anekdotes uit de politieke archieven bracht hij tijdens gesprekken
graag met veel animo ten berde. Voor haast elk voorval kende hij een precedent uit de
geschiedenis van ons landelijk grensdorp. Vaak liet hij zich tijdens de raad met graagte op
stang jagen door opposanten van zijn OCMW-beleid. Doorheen de legendarische Prezi
presentaties (powerpoints zijn saai) sloeg hij er steeds in om weerwoord te pareren en telkens
te eindigen met een wijze les.
Als arts had hij een passie voor de gezondheid van zijn patiënten en als OCMW voorzitter voor
het welzijn van alle hulpbehoevenden van Kalmthout en ver daarbuiten.
Hij was een trotse, fiere man. Trots op zijn gezin, fier op zijn woning.
Buiten de politiek had ik met Dirk een rijdend raakvlak. Voor altijd zal ik hem zijn roadtrip over
de route 66 benijden. In november gaf hij schoorvoetend toe dat de Harley hem te machtig
was geworden en haar had ingeruild voor een Royal Enfield. Het Amerikaans boegbeeld moest
plaats maken voor Britse trots van Indische makelij en dat in Brexittijden. Zoiets bedenkt enkel
De heer Van Peel.
De plannen voor de verhuis van de Kapellensteenweg naar het Nieuwe Zuid in Antwerpen
zijn ingeruild voor een eeuwig verblijf op de mooiste oneindige kronkelwegen.
Cruise maar lekker Dirk. Ooit kom ik je terug tegen. Ergens op een bochtige route uitgestippeld
om te genieten, haren in de wind, begeleid door het kloppend geluid van de 2 cilinder,
rechterhand draaiend aan de gashendel, linkerhand collegiaal groetend.
Salut Dirk, geniet van deze laatste, eindeloze rit …
Jan Van Esbroeck (N-VA) wenst vanuit zijn fractie Dirk Van Peel te herdenken. Dirk heeft voor
de fractie heel veel betekend. Als N-VA waren ze hierbij korter betrokken. Stephanie Devos is
medewerker van de dochter van Dirk, Valerie Van Peel. Dit verlies staat dus heel dicht bij de
partij. Hij heeft Dirk persoonlijk altijd graag gehad. Het is heel snel gegaan, hij was niet op de
hoogte van zijn ziekte.
De raad houdt een minuut stilte om Dirk Van Peel te herdenken.
De voorzitter dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.

BESLOTEN ZITTING
Nihil.
De voorzitter sluit vervolgens de vergadering om 20u48.

De algemeen directeur
Vincent Gabriels

De voorzitter
Lukas Jacobs
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