V.U. Joost Fillet,
Edegemsesteenweg 65, Kontich

VERKIEZINGSKRANT

WE MAKEN HET

SAMEN

Terugblik
Zes jaar geleden hing er verandering in de lucht. De tijd was rijp voor een nieuwe politieke generatie in Kontich en
Waarloos. En die is er gekomen. De kiezers beloonden Dorpslijst Sander voor de vernieuwende aanpak, de nieuwe
kandidaten en de nieuwe ideeën voor onze gemeente. Met veel energie en goesting gingen we aan het werk. Een
andere aanpak maakt heel veel mogelijk.
De coalitie die we sloten heeft velen verrast. We respecteerden het verkiezingsresultaat en ontdekten nieuwe politici
bij onze coalitiepartner die, net als wij, hun beste beentje wilden voorzetten. Dat gaf de noodzakelijke klik. Achteraf
bekeken was het een goede keuze. We bestuurden de gemeente als Yin en Yang: twee tegengestelde krachten die
elkaar in evenwicht houden. Soms neemt de ene de bovenhand, soms de andere.
Omgaan met tegenstellingen biedt veel leerkansen. Als bestuurder van een gemeente sta je elke dag voor één of
andere paradox. Hoe verzoen je particuliere rechten met het algemeen belang? Hoe kan een overheid tegelijkertijd
neutraal én toch betrokken, open en empathisch zijn?
Volwassen besturen is net die spanningsvelden aanvaarden en er positief mee omgaan. Want hoewel tegengestelde
belangen van mensen en bevolkingsgroepen soms moeilijk te rijmen zijn, ligt net daar de uitdaging.
Het Vivo verkeersplan bijvoorbeeld, dat resoluut koos voor de veiligheid van fietsers en andere zachte weggebruikers, lokte veel protest uit en een betoging voor het gemeentehuis. Niet van spelende kinderen, fietsende scholieren
of minder mobiele bejaarden, maar wel van handelaars en automobilisten. Het is een hele kunst om tegen je eigen
overtuiging in, toch rekening te houden met de vraag van velen en je plannen bij te sturen.
Op de voorbije jaren kijken wij dankbaar en fier terug. We hebben alvast zelf veel geleerd. Zes jaar grijzer, maar ook
zes jaar wijzer. Er is ongetwijfeld kritiek, maar daar staan
we voor open. We willen ons graag verantwoorden aan
de Kontichse kiezers en onze nieuwe plannen voorstellen.
Als we zelf wat afstand nemen en terugblikken, dan zien
we hoeveel er gebeurd is in onze gemeente. Kontich
bloeit open omdat mensen alle kansen krijgen om hun
projecten waar te maken. Het geeft ons gewoon enorm
veel zin om nog meer op poten te zetten, samen met alle
inwoners van Kontich en Waarloos.

‘

“Toen ik pas in de politiek stapte, had
ik schrik dat ik
zou omvergeblazen worden door ego
’s die kicken op
stemmen en macht. Veerle is het tota
al tegenovergestelde van dit beeld.
Ik vond het niet altijd gemakkelijk om
me als jonge
vrouw een weg te banen in de politieke
jungle waar
mannen de plak zwaaien. Zes jaar lang
is Veerle voor
mij iemand geweest waar ik terecht kon
met mijn
verhaal en onzekerheden. Een steunpila
ar wanneer ik
twijfelde.
In haar manier van werken trekt Veerle
dit door. Zij
weet wat de lokale organisatie, wat Kon
tich en wat
Waarloos (en vooral haar mensen!) nod
ig hebben.
Haar eigen belangen zet ze opzij om
te vechten voor
de juiste zaak. Maar altijd probeert zij
rekening te
houden met de wensen van alle betr
okkenen.
Veerle is een betrouwbare, sterke figu
ur die respect
krijgt van velen omdat ze een rechtvaa
rdige en vastberaden leider is. En hoewel ze ongelof
elijk intelligent is,
blijft ze steeds bescheiden over zichzelf.
Ze straalt uit wat onze gemeente nod
ig heeft: een
standvastig, integer en doordacht bele
id met een zorgzame touche.”
Daphne Reinehr,
voorzitter Dorpslijst Sander

Joost Fillet,
Veerle Van Dyck,
Wim Annaert

“Veerle van Dyck? Dat is een flink
e jonge vrouw die als
schepen van onze gemeente al bew
ezen heeft wat ze
in haar mars heeft.
We zijn fier met haar als kandida
at-burgemeester. Ze
zal de gemeente ongetwijfeld leid
en met zachte maar
besliste hand én met zicht op de
toekomst.
De verwachtingen zijn hooggespa
nnen, maar dat ze
het goed zal doen, daar ik ben van
overtuigd. Iedereen
wordt vast gelukkig met Veerle als
eerste vrouwelijke
burgemeester van Kontich.”

schepenen voor Kontich en Waarloos

Op de voorbije jaren
kijken wij dankbaar
en fier terug.
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VEERLE UNANIEM VERKOZEN
TOT LIJSTTREKKER

Agnes Dehandschutter,
jaar en dag pleitbezorger voor
vrouwenrechten en democratie
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“Anno 2018 moet je
voornamelijk ‘goed bestuur’ en
‘kwalitatieve gemeentelijke
dienstverlening’ bieden.”
Toen wij in 2010 in Kontich kwamen wonen, had ik nooit
vermoed dat ik er drie jaar later schepen zou zijn. Dat
was ook helemaal niet mijn ambitie – ik ben er als het
ware “ingerold”. Nog altijd voel ik mij een a-typische
politica, eentje dat liever stilstaat, luistert en bemiddelt.
Mij zul je voorbijrennend geen holle statements horen
roepen.
Ik ben gehecht aan de manier waarop Dorpslijst Sander
politiek bedrijft in Kontich: een vernieuwende, frisse politiek met partijonafhankelijke mensen die, met aandacht
voor overleg, weloverwogen beslissingen nemen.
Anno 2018 moet je voornamelijk ‘goed bestuur’ en

Wie is die
lijsttrekker
van Dorpslijst
Sander?

‘kwalitatieve gemeentelijke dienstverlening’ brengen.
Het mens- en wereldbeeld van waaruit ik dat doe, is er
een van positief vertrouwen en goede wil. Ik geloof in
de mogelijkheden en de kracht van alle mensen in onze
gemeente.
Daarom neem ik de rol van kandidaat-burgemeester en
lijsttrekker van Dorpslijst Sander op. Om, nog meer dan
vroeger, in te zetten op mijn talent om mensen rond de
tafel te brengen en tegenstellingen te overbruggen. Hierdoor kunnen wij, alle Kontichnaren samen, een leuker en
leefbaarder Kontich realiseren. Daar ben ik zeker van.

Veerle Van Dyck
•
•
•
•
•
•

43 jaar
Partner van Werner Govaerts
Zoon van 16 en dochter van 14
Jurist en actief als zelfstandig adviseur personeelsbeleid
Zes jaar ervaring als schepen van personeel en organisatie, schepen van cultuur,
voorzitter van de Raad van Bestuur van het Autonoom GemeenteBedrijf
Favoriete plek: het Altenapark, met haar cultuurkapel en landhuis

4 - Sander - Verkiezingskrant

VEERLE
ALS
SCHEPEN:
EEN BEELD


Schepen van cultuur

Als schepen van cultuur maakte ik ruimte voor initiatieven die mensen bij
elkaar brengen. ‘De Reus Contios’ is een voorbeeld , maar denk ook aan de
vernieuwde prijs voor een kunst- of cultuurproject en de openluchtfilms
in verschillende wijken. Natuurlijk ontstaat deze ruimte voor initiatieven in
samenspraak met de cultuurraad.
De renovatie van het Altenalandhuis is een groot project waar ik met veel
plezier de voorbije vijf jaar tijd en energie heb ingestoken. Het maakt me
blij en trots dat we onze Academie voor Muziek, Woord en Dans na 50 jaar
eindelijk een eigen plek kunnen geven. Al heeft Kontich geen “officieel”
Cultureel Centrum, nu nog meer dan ooit kunnen de Altenakapel en het
landhuis met zijn foyer, vestiaire, onthaal en geïntegreerde cultuurbistro
deze rol vervullen.



“Cultuur is niet wie je
bent, maar
hoe je bent en wat je
ermee doet.
Dat extra laagje vernis
dat je aan
je leven kunt toevoegen
. Veerle
heeft ons tijdens de afg
elopen
legislatuur de kans ge
boden om
voor ons als schepen
van cultuur
net die bijkomende ad
emruimte te
creëren en mee gesta
lte te geven
aan onze cultuurtempe
l in Altena.
Dat getuigt van een gro
ot organisatorisch talent.’”
Paul Catteeuw

gepensioneerd docent Kd

G

Schepen van personeel en organisatie

De voorbije jaren heb ik me toegelegd op de uitbouw van een sterke en goed draaiende organisatie. Het lokaal
bestuur omvat nu vier grote delen van gemeentelijke dienstverlening (burger en welzijn, omgeving, vrijetijd en
samenleving en alle ondersteunende diensten). In 2016 doorliepen we met de ambtenaren een traject om tot een
waardengedreven organisatie te komen. Uiteindelijk kozen zij voor vier kernwaarden: gedreven door klant en kwaliteit, transparant, voortdurend in beweging en gericht op ieders kracht. Zo transformeerde dit lokaal bestuur tot een
sterke en goed draaiende organisatie waar medewerkers fier zijn om er te werken. Alleen dankzij de betrokkenheid
en gedrevenheid van die medewerkers heb ik dit resultaat kunnen neerzetten. Want een nieuwe organisatie bouw je
niet alleen!

 Voorzitter Raad van Bestuur Autonoom GemeenteBedrijf

De bouw van het Halfdiep en de uitbating ervan gingen gepaard met de nodige kinderziektes die ik dankzij een goede samenwerking tussen alle betrokkenen, gaandeweg heb opgelost. Stilaan blijken meer en meer Kontichse verenigingen en initiatiefnemers dankbaar gebruik te maken van deze polyvalente ruimte.
Daarnaast was de renovatie van het zwembad, met installatie van een inox badkuip, een tijdlang dé prioriteit in mijn
agenda. Ik ben dan ook zeer tevreden als ik zie dat de zwemvoorziening weer op volle toeren draait.
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VEEL BIJVAL

VOOR KANDIDAAT BURGEMEESTER

VEERLE VAN DYCK
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“Dat Kontich al snel echt wel mijn gemeente werd na een
leven in Wilrijk had ook te maken met een zeer bijzondere dame, Veerle van Dyck.
Ik kende haar al een beetje via de Steinerschool in Wilrijk,
en zag in Kontich dat ze met een onuitputbaar enthousiasme samen met Sander iets wilde veranderen. Hierin is
ze al een mooie weg gegaan.
Daardoor geloof ik ook des te meer in de kracht van het
“anders”.
Veerle is voor mij onze burgemeester. Misschien wat voorbarig, maar ze heeft de kracht in zich, ze heeft oog voor
iedereen, ze staat haar mannetje.
Ik geloof haar.
En het wordt stilaan tijd dat we een vrouw als burgemeester krijgen, want sterke vrouwen maken sterken dromen
waar en realiseren zo veel moois. Voor ons allemaal!
Mijn stem heb je , Veerle!”
Jérôme Discry,
apotheker

estersambt
“Ik hoop dat het burgeme
Van Dyck,
rle
vervrouwelijkt. Ik wil Vee
haar
voluit de kans geven en zal
percent
erd
daarbij voor de volle hond
amper één
steunen. Want vandaag is
in onze
van de tien burgemeesters
g fier zijn
regio een vrouw. Kontich ma
soneel en
dat haar schepen van per
en zich
cultuur een stap vooruit zet
meesternu aanmeldt voor het burge
schap.”



Ingrid Pira,
Mortsel
van
ter
voormalige burgemees
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in het huidige politi
Els Van Herck,
sprofessional
zelfstandige voeding

“Vorig jaar kregen we
met Koen & De Anderen de kans op te trede
n in Kontich.
Vaak worden we als ‘ar
tiesten’ ingeleid,
maar nog nooit maak
te ik het mee dat
iemand zo goed voorbe
reid was. Veerle
doorspekte haar toesp
raak met inhoudelijke twists die verwezen
naar ons oeuvre.
Het was een mooi ple
idooi. Een betoog
voor verdraagzaamheid
, een bede tot kansen voor iedereen. Ve
erle is een oprechte
dame met het hart en
de brains op de
juiste plaats! Met haar
geloof in iedereen
houdt ze kerken in he
t midden en verlegt
ze tegelijkertijd stenen
in de rivier. Vastberaden, maar nooit on
verschrokken. Een
dame naar mijn hart.
Woonde ik in Kontich,
ik kon me geen betere
burgermoeder voorstellen.”
Koen Dewulf,
stand up comedian

“Een burgemeester moet goed kunnen luisteren en begrip
tonen, maar ook op basis van goed advies en overleg beslissen en (snel) optreden. Veerle kan dit zeker! Samen met
een sterke groep staat zij garant voor een sterk beleid, liefst
met haar aan het hoofd. Dus Kontich, Veerle is gewoon dé
uitgelezen keuze! Doen!”
Jos Stassen,
burgemeester van Kruibeke

“Ik heb Veerle enkele jaren geleden leren
kennen als een intelligente vrouw die rust
en vertrouwen uitstraalt. Een harde werker
ook zowel voor als achter de schermen. Ze
kan goed luisteren maar treedt doortastend op als het nodig is. Ze kiest ervoor om
problemen structureel en efficiënt aan te
pakken en vertrekt daarbij vanuit de overtuiging dat we samen moeten werken aan
een gezonde, groene, veilige en aangename
leefomgeving voor jong en oud. Zij staat
voor een nieuwe, open en frisse politieke
cultuur waaraan Sander tijdens de huidige
legislatuur al hard gewerkt heeft. Met Veerle
als bekwame burgemeester kan Dorpslijst
Sander deze manier van besturen verder
uitbouwen en dat heeft onze gemeente
hard nodig! Ik ben blij dat Sander voor deze
vrouw kiest om haar lijst te trekken.”
Marleen Goossens,
kinderpsychologe

voor mij de ideale
“Waarom is Veerle
Kontich? Omdat
burgemeester van
ren, gelooft dat
ze bereid is te luiste
wil zijn en toch
mensen van goede
over zowel eigen
kritisch kan denken
van anderen.
beslissingen als die
ster zou een
Veerle als burgemee
dorpsgeschiemijlpaal zijn in onze
n omdat ze de
denis, en niet allee
n.”
eerste vrouw zou zij
Pieter Serrien,
leerkracht, historicus

“Ik plaats Veerle
Van Dyck onde
r de noemer va
den die mij insp
n “Voorbeelireren”. Wie wee
t wordt ze de ee
welijke Burgem
rste vroueester van Kont
ich?
Ik weet zeker da
t Veerle ieman
d is die voluit ga
ze belangrijk vi
at voor wat
ndt. Ze is een
persoon die br
wen en oploss
ug
ge
n kan bouingen zoekt. Dat
zit nu eenmaal
Heel veel Succ
in
ons bloed.
es!”
neef van Veerle

e jobs: haar sche“Veerle combineert drie veeleisend
r job als HR legal
penambt voor de gemeente, haa
den, waarin de
advisor in de privé en haar huishou
cheiden rolletje
poetsvrouw en ikzelf ook een bes
spelen.
ne intelligentie.
Zij is iemand met een buitengewo
en, je kan er
Haar geheugen bedriegt haar zeld
op bouwen. Boveneigenlijk in alle omstandigheden
om zich in extreem
dien is zij als geen ander in staat
te werken en ook
korte tijd in complexe dossiers in
r het andere over te
nog eens van het ene thema naa
schakelen.

Dries Vreven,
at in Sint-Agath
a-Berchem

en sp.a-kandida

ik ze aan om
Omwille van al die redenen moedig
gaan. Ik besef dat
voor het burgemeesterschap te
minder thuis
het risico bestaat dat we haar nog
dat ‘burgemeester
zullen zien, maar weet heel zeker
zegen zou zijn! En
Veerle Van Dyck’ voor Kontich een
dan hebben we het ervoor over.”
Werner Govaerts,
partner van Veerle
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VEERLE, EEN VROUW MET AMBITIE.
Ja, ik heb ambitie. En ja, ik hoop de
eerste vrouwelijke burgemeester van
Kontich te worden.
Niet per se omdat ik dat nu zo graag
zou zijn, maar vooral omdat er in de
politiek en in het gemeentebestuur
een grotere rol voor vrouwen en
voor de vrouwelijke aanpak mag zijn.
Met ‘vrouwelijke aanpak’ bedoel ik
dat je je ellebogen alleen gebruikt
om je arm te plooien om zo een
betere en vriendelijkere handdruk te
geven …
Als eerste vrouwelijke burgemeester
van Kontich wil ik verbindend werken
en bruggen bouwen. Democratie is
immers meer dan verkozen worden
om macht te vergaren, democratie
is in gesprek gaan en bereid zijn geduld te oefenen. Natuurlijk moeten
de zaken vooruit gaan. Maar dat gaat
zoveel beter wanneer alle neuzen
in dezelfde richting staan. En daar is

gesprek voor nodig waar je tijd moet
voor uittrekken.
Ik wens een gemeentebestuur dat
optreedt als een goed op elkaar afgestemde sportploeg waarin de spelers elkaar passen geven en waarin
ieder op zijn beurt mag scoren. Een
team dat voluit inzet op de verdere
professionalisering van de ambtenaren, een team dat uitstraalt wat

het woord ‘samenwerking’ betekent.
Het zou een droom zijn om van zo’n
team de aanvoerder te mogen zijn!
Ten slotte wil ik het programma
van Dorpslijst Sander realiseren. En
daarvoor heb ik jullie nodig. Ontdek
in deze krant of de kernpunten van
Dorpslijst Sander de jouwe zijn. Of beter nog – contacteer ons om over
de toekomst te praten.

BESTUREN IS:

• durven dromen, het hart laten spreken, maar

rationeel keuzes maken,
• enthousiast samenwerken met iedereen ook al
botsen de ideeën,
• ruimte scheppen voor acties,
• mislukken, lessen trekken en opnieuw beginnen

Een greep uit het programma van Dorpslijst Sander
• HOOGSTAANDE EN DAAR WAAR MOGELIJK
DIGITALE, DIENSTVERLENING AAN DE BURGERS
• KIND- EN SPEELVRIENDELIJKE GEMEENTE
• GROTERE CULTUURPARTICIPATIE

ik persoonlijk erg van.
“Dromen waarmaken! Daar hou
nooit kunnen
Als ik slaap, hou ik van dromen die
eerder de kracht in
landen, maar overdag zie ik toch
wie ze kan waarmaken.
uift als kandidaat
Dat Sander Veerle naar voor sch
che moeder voor
burgemeester, als een charismatis
droom denken.
Kontich, doet me aan een grootse
.
Een droom met enorm potentieel
ken, zie ik dat ze
lang
niet
En alhoewel ik Veerle nog
r voor de gede inzet heeft om als burgermoede
r de kans geven.
meente te gaan zorgen, als we haa
ijk om de troeven
Als ondernemer vind ik het belangr
heeft dit voor mij
van Kontich uit te spelen. Sander
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Niet
gewoon
maar
bijzonder

• INZETTEN OP THUISZORG
VOOR SENIOREN
• ZOVEEL MOGELIJK GROENE, PUBLIEKE RUIMTE
• LOKAAL ONDERNEMERSCHAP AANMOEDIGEN

ier begrepen. I
op een duurzame en moderne man
aan het worden
k ben fier op Kontich en op wat het
er aanwezig is
is en op het enorme potentieel dat
- jong en oud.
voor ondernemers en bewoners
visie, samen met
Kontich verdient een plan en een
verder aan de uitde ploeg van Sander kan Veerle
voering van dit plan werken.
Kontich heeft ze
Mijn steun als fiere bio-boerin uit
alvast! ”

Corazon De Raeymaecker,
bio-boerin uit Kontich

WAAR MOET DE GEMEENTE KONTICH STAAN
BINNEN 10 JAAR?
Volgens Dorpslijst Sander moet Kontich in de toekomst:
• een kwaliteitsvolle dienstverlening bieden,
• een kwalitatieve publieke ruimte voorzien en robuuste
natuur en bos op wandel- en fietsafstand,
• een zorgzame gemeente zijn,
• een klimaat-neutrale gemeente zijn.
Dorpslijst Sander heeft daarvoor kandidaten met kennis
van zaken:
Veerle Van Dyck verbeterde de interne werking van
onze gemeente al een heel stuk. Samen met de personeelsleden analyseerde ze die werking en hervormde ze
de diensten. Daardoor is ook de kwaliteit van de dienstverlening opgeschroefd. Maar we zijn er nog niet. Het
gerenoveerde gemeentehuis moet een extra boost geven voor meer interne samenwerking en voor nog meer
kwaliteit van de dienstverlening, voor een vlotter onthaal
en kortere wachttijden.

en vijvers tot in de woonwijken. Robuuste natuur biedt
ruimte voor water en boost de biodiversiteit. Trage wegen maken die natuur toegankelijk en vormen zo veilige
verbindingen voor wandelaars en fietsers tussen de
woonkernen.
Joost Fillet zorgde de voorbije jaren al voor veel nieuwe
sociale initiatieven in Kontich. Met hem en vele mensen
op onze lijst met kennis van zaken over welzijn en zorg
zet Dorpslijst Sander het welzijnsthema met stip op de
politieke agenda. Een zorgzame gemeente zet niet alleen
in op meer welzijnsdiensten, maar ook op het vrijetijdsbeleid om het samenleven te bevorderen.
Marc Bellinkx trekt de energie-omslag. Maar de klimaat-neutrale gemeente vraagt inspanningen van iedereen. We renoveerden al enkele gemeentelijke gebouwen,
maar ook in de woningbouw en renovatie, de ruimtelijke
ordening, de mobiliteit en de lokale economie zijn nog
grote stappen nodig.

Wie een groene publieke ruimte wil, zegt Wim Annaert.
Er komt in Kontich & Waarloos overal natuur bij: niet
alleen bossen rond alle dorpscentra, maar ook bloemen
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Leven is spelen
Alle dagen buiten spelen

“Vroeger hadden we niet veel nodig,” vertelde mijn grootvader, “we speelden gewoon op straat.” En buiten de kapotte knieën, hebben we allemaal goede herinneringen
aan hoe we vroeger op straat rolschaatsten, voetbalden,
knikkerden of een hinkelpad afhuppelden.
Wie wil dit niet voor zijn kinderen? Kinderen spelen ongetwijfeld het meest. Het is hun natuur. Maar doen we het
niet allemaal graag? Een kaartje leggen, een potje biljart
spelen, skaten of sporten, …

5 beleidslijnen

voor een zorgzame gemeente

In Kontich zijn er iedere zomer drie of vier speelstraten.
Eénmaal per jaar is er een buitenspeeldag. Dat kan en
moet beter.
Dorpslijst Sander gaat de uitdaging aan. Als we onze kinderen met een gerust hart buiten kunnen laten spelen,
zijn we zelf ook gelukkig. We willen graag gezelligheid in
de straat want mensen hebben andere mensen nodig.
Een goede buurt is goud waard.
Waarom zou niet elke doodlopende straat een permanente speelstraat kunnen worden? Woonerven die de
verschillende straatjes met elkaar verbinden, helpen

ook. De mensen zijn er de baas en de straat dient om
te spelen en te leven. Een straat op kindermaat is goed
voor iedereen.
Wat doen we dan met al die auto’s, hoor ik jullie denken. Daar moeten we samen eens goed over nadenken.
Er bestaan zeker wel oplossingen. Inwoners kunnen
afspreken om de auto’s afwisselend elders te parkeren
of de tweede wagen op een randparking te stallen. Of
misschien gewoonweg de auto’s vaker in de garage of op
de oprit te zetten in plaats van op straat.
En omdat we samen anders moeten durven nadenken
over de dingen, doen we nog een derde voorstel, naast
meer woonerven en permanente speelstraten. Ook de
drukke straten moeten eens per jaar een week speelstraat kunnen zijn. Waarom zouden we deze straten
enkel kunnen afsluiten als er werken zijn of een wielerkoers? Ook om te spelen en voluit te leven in onze buurt
is het de moeite waard om de straat een week af te
sluiten en een omleiding te voorzien.
De kleine Emma en Thomas zullen er goede herinneringen aan overhouden. Hun leven lang.

1. Dorpslijst Sander plant een flinke investering in de vrijetijdscentra: de Academie en het park erachter
(dat groter zal worden door Sander!), het Sportcentrum de Nachtegaal, de wijkbibliotheken en de Ploeg op het
Sint-Jansplein. Zo scheppen we ruimte voor iedereen.
2. Dorpslijst Sander wil meer ontmoetingsruimte creëren voor jong en oud. Stationsplein, Gemeenteplein
en Sint-Jansplein maken we gezelliger. Concrete plannen daarvoor worden nu al uitgewerkt en kunnen we realiseren
in 2019-2020. De verhuur van de beschikbare lokalen kan nog vlotter verlopen. Tegelijkertijd stellen we een open
digitaal platform ter beschikking waar iedereen die wil, activiteiten kan aankondigen en initiatieven zichtbaar kan
maken.
3. Dorpslijst Sander maakt van welzijn een topprioriteit. Steeds meer mensen in Kontich en Waarloos hebben nood aan ondersteuning, hulp of zorg. De gemeente moet actief verder werken aan de toegankelijkheid van
gebouwen, straten en bushaltes, maar ook van de evenementen, de dienstverlening en informatie..
4. Dorpslijst Sander kiest voor zorgzame buurten. Elke buurt krijgt wat ze specifiek nodig heeft: een vrijwilligerscoördinator, een dienstencentrum, sociale assistentiewoningen of zo mogelijk een openbaar woonzorgcentrum.
Inderdaad, we willen het zorgaanbod sterk uitbreiden met meer thuiszorg en nog meer samenwerking in de eerstelijnszorg.
5. Dorpslijst Sander benadrukt haar basisgedachte “samenwerking en overleg”. Elke nieuwe inwoner is
welkom en we dagen iedereen uit om 100% mee te werken aan het Kontich en Waarloos van vandaag én morgen.
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EEN AANGENAAM
DORP VOOR IEDEREEN
Ruimtelijke Ontwikkeling
op maat van Kontich & Waarloos
De bevolkingstoename is een realiteit, in Kontich en elders. Het toekomstig woonbeleid moet hier rekening mee houden. Dé
uitdaging voor Dorpslijst Sander is om dit op een duurzame manier te doen. Geen duurzaam woonbeleid zonder groen en
speelruimte. De verkeersdrukte mag niet nodeloos toenemen.
Beter en meer openbaar vervoer wordt, indien nodig, lokaal georganiseerd. Meer investeringen in fiets- en wandelnetwerken
zorgen voor meer mobiliteit. Efficiënter, goedkoper, én gezonder: minder fijn stof doet iedereen herademen. Meer groene
ruimte tot diep in de wooncentra is hét antwoord op uitdagingen van de komende decennia: gezond wonen, beheersing van
water en biodiversiteit.
Met Parkwijk Groeningen nam
Dorpslijst Sander beleidsverantwoordelijkheid: een draak van een
verkaveling werd omgevormd in een
gedurfd concept. Van de oorspronkelijke 20ha woongebied is liefst de
helft omgezet in park: samen met de
spoorwegberm ontstaat zo een 15ha
centrale groene long die de Sint-Ritawijk, de tuinwijk en het centrum op
wandel- en fietsafstand met elkaar
verbindt.
Aan Blauwe Steen zal liefst 11 ha
KMO-gebied omgezet worden in
signaalgebied: harde invulling verdwijnt hier om plaats te maken voor
een heus overstromingsgebied dat
Kontich-Kazerne moet beschermen.
Wandelrecreatie, natuur en biodiversiteit krijgen de inwoners er gratis bij.
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Voor 2019-2024 wil Dorpslijst Sander
die ‘betonstop’ verderzetten. Binnen
het huidige gewestplan is voldoende
bestaande woonzone beschikbaar
om aan de behoefte van de komende decennia te voldoen. Bestaande
woonuitbreidingsgebieden zijn
overbodig en moeten teruggegeven
worden aan landbouw en natuur. In
de plaats daarvan wil Dorpslijst Sander ‘slim verdichten’. Dat betekent
kwaliteit, goede bereikbaarheid en
de nabijheid van basisvoorzieningen.
In een duurzaam beleid mag de
focus best wat minder op nieuwe
autowegen en dure ondergrondse
centrumparkings. Zo kan de aandacht ook gaan naar een verbetering
van het lokale openbare vervoer
en de infrastructuur voor de trage

weggebruiker. Deze ‘modal shift’ zou
een speerpunt moeten worden in elk
openbaar bestuur
Om écht een fietsgemeente te
worden, moet er een structureel
fietsbeleid komen. Geen fietspaden
als logisch aanhangsel van autowegen, maar nieuwe fietsroutes zoals
de fietsostrade. Dorpslijst Sander
wil inzetten op belangrijke ontbrekende fietswegen: een verbinding
van Pierstraat richting Wilrijk en een
west-oost verbinding doorheen de
Edegemsebeekvallei tot aan het station Kontich-Lint. Dit is haalbaar in
tijd en budget. Het is een efficiënter
antwoord op de autofiles.
Onze centrumparken moeten landschappelijk versterkt en waar mogelijk uitgebreid worden. Kontich &

Waarloos hebben samen een unieke
en nog onvoldoende uitgespeelde
troef: de oude spoorwegberm. Dé
groene ruggengraat van onze gemeente en vandaag eindelijk omgevormd in een beleefbare ruimte voor
de buurt, natuur en water. Hierop
enten we nieuwe wandelwegen tot in
de nabije natuur- en bosgebieden.
Onze doelstelling “1 m² extra natuur
per jaar en per inwoner” werd in

2013 met ongeloof onthaald, maar
Kontich deed het stukken beter
en realiseerde liefst 17 ha nieuwe natuur waarvan 6,5 ha nieuw
aangeplant bos, nabij Waarloos,
Kontich-Kazerne én Kontich Centrum. De komende periode willen we
dit nog eens herhalen!
Robuuste natuur op een boogscheut
van je woning geeft ademruimte om
vlakbij gezond te gaan wandelen,

ruimte voor water om onze woonkernen te beschermen, en volop
ruimte voor biodiversiteit. De buizerd broedt opnieuw en de wielewaal is terug van (heel lang) weggeweest. Met Dorpslijst Sander blijven
ook die zich in Kontich & Waarloos
veilig thuis voelen!

Meer park in Altena
en

rgrot

Dorpslijst Sander wil het Altenapark ve
. De voorbije decennia is het enkel kleiner geworden. Als de gemeente de kans heeft om delen van het vroegere domein te verwerven en het park te vergroten,
dan moéten we dat doen.
Auto’s moeten zoveel mogelijk uit het park. Enkel wie niet anders kan, mag er een auto gebruiken. Dat zijn
minder mobielen, bewoners, leveranciers en hulpdiensten. Want zo kunnen we het park teruggeven aan wandelaars en spelende kinderen. Zo kunnen we u laten genieten van de natuur en de rust die zo zeldzaam zijn in
ons dorp.
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Heeft Kontich een economische
toekomst? Ja. Zeker.
Dorpslijst Sander hecht veel belang aan het recht op
arbeid. Iedereen die graag wil werken, moet daartoe de
kans krijgen.
Kontich is de werkplaats van veel mensen uit de regio.
We tellen 14.704 arbeidsplaatsen terwijl 9.512 Kontichnaars en Waarlozenaars effectief aan de slag zijn. Het
idee uit de jaren ’70 en ’80 om grote bedrijvenzones te
creëren voor de lokale werkgelegenheid, heeft vandaag
een netto-overschot van 5.200 arbeidsplaatsen als
resultaat.
Bijkomende ruimte voor bedrijven heeft Kontich bijgevolg niet
nodig. Wel moet onze gemeente
innovatie en creativiteit stimuleren en alert zijn voor nieuw ondernemend talent.
Als we de verkeersoverlast willen verminderen, gaan we
beter op zoek naar andere activiteiten dan overslag- en
transportbedrijven. Maar de activiteiten moeten wel
diverse arbeidskansen bieden voor ieders talenten.
Daarom dragen zowel kenniseconomie voor hooggeschoolden als maakindustrie, diensten en nog meer
sociale-economieprojecten onze voorkeur weg.

Het lokale bestuur van Kontich wil onderwijs en industrie
meer in contact brengen. We nodigen bedrijven uit om
hun kennis te delen, om samen met Kontichse inwoners hun innovaties nog krachtiger te maken. Zo kan de
gemeente samen met IT-bedrijven investeren in computeropleidingen.
Starters kunnen we stimuleren door een locatie ter
beschikking te stellen of een gezamenlijke werkplaats te
voorzien waar beginnende ondernemers aan een voordelig tarief hun bedrijf kunnen
lanceren.
Tot slot willen we een lans breken voor de land- en tuinbouw.
Het gemeentebestuur moet
meer acties ontwikkelen voor de lokale voedselketen.
Dat is niet alleen duurzaam, maar ook in het voordeel
van producent én consument. Landbouwgronden én de
boerderijen zullen we beschermen zodat grondgebonden landbouw mogelijk blijft in de toekomst.

“innovatie en
creativiteit stimuleren”

DE WINKELKERN MOET AANTREKKELIJKER
Kontich beschikt vandaag over ongeveer 350 winkels. Hoewel in de meeste gemeenten
handelsruimtes leeg staan, breidt het handelsapparaat hier nog uit.
De bedreigingen komen van de e-commerce en van het toenemend aantal baanwinkels.
De publieke ruimte in en rond het winkelcentrum is verouderd, parkeren domineert het
straatbeeld en de drukte van het doorgaand verkeer zorgt voor overlast ...
Dorpslijst Sander wil
de zelfstandige winkeliers een mooie
toekomst geven,
door vestigingspremies in het kernwinkelgebied toe te kennen, door de
wekelijkse markt goed te verzorgen en door baanwinkels
te ontraden.
Twee Sander-voorstellen brengen een nieuwe dynamiek
in het winkelhart:
Eén vaste zaterdag per maand het kernwinkelgebied
autovrij maken zodat mensen vrij en veilig kunnen winkelen.
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Een pendelbus die tijdens weekdagen de woonwijken en
het station verbindt met elkaar. Op zaterdag wordt dit
een shoppingshuttle. Een hop-on hop-off van bij je thuis
tot aan de markt en het kernwinkelgebied. Een slimme
pendeldienst die het grote aantal auto’s samen met de
bijhorende parkeerproblemen vermindert.
Samen met een stuurgroep van winkeliers evalueren
we het effect van beide maatregelen om na twee jaar
samen te beslissen hoe de vernieuwing van de winkelas
de aantrekkelijkheid ervan kan vergroten. Het kernwinkelgebied moet stap voor stap ingericht worden om er in
alle veiligheid en rust te flaneren en te genieten van het
winkelaanbod.

Groot participatieproject

Maak van Sint-Jansplein het
bruisend hart van Kontich.
Een belangrijk project voor de komende jaren wordt de
renovatie van De Ploeg. Het gebouw is sinds 2017 volledig
eigendom van de gemeente. Dorpslijst Sander wil dit gebouw
koppelen aan het bestaande gebouw van de bib om met alle
mogelijke gebruikers te bekijken hoe we van deze site een
bruisend hart van Kontich kunnen maken. We ontvingen al
interessante suggesties van de jeugdraad en de cultuurraad.
Alle ideeën zijn welkom, ook de jouwe.
Voor Dorpslijst Sander moet dit echt een
gemeenschapsproject
worden. Met ons in
het bestuur is er zeker
genoeg lef, creativiteit
en doorzettingsvermogen om dergelijk traject
aan te gaan. Geen haar
op ons hoofd dat eraan
denkt om dit pand aan
een horecagigant te

geven om zo de gemeentekas te spijzen. Integendeel, wij
zien hier veel kansen voor de mensen in het dorp. Die
willen we niet laten verloren gaan.
De opfrissing van het Sint-Jansplein is een oude droom
die omwille van parkeertekort steeds werd uitgesteld.
Nu al liggen de plannen voor een ruime randparking vast
waardoor op het Sint-Jansplein heel wat parkeerplaatsen
weg kunnen om ruimte te maken voor fijne terrasjes en
spelende kinderen. Met 100 extra plaatsen op een grote
randparking moet dat mogelijk zijn.
Dan komt er ruimte vrij voor alles wat gezellig is in het
dorpscentrum. Dat is de logica van Dorpslijst Sander:
leven in het dorp, parkeren aan de rand ervan.
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ZES KRITISCHE VRAGEN
AAN DORPSLIJST SANDER

Hoe vond jij Dorpslijst Sander
de afgelopen jaren?
Dorpslijst Sander heeft de verkiezingscampagne van 2012 kleur gegeven. Even terugblikken op de slogans van toen
en kijken wat er van geworden is.



JULLIE BESTUURDEN SAMEN MET N-VA. HEB JE JEZELF NIET TE VAAK
MOETEN VERLOOCHENEN IN DEZE COALITIE?
N-VA haalde 30% van de stemmen, Dorpslijst Sander 19%. Daarmee haalden zij 9 zetels in de gemeenteraad
en wij 5. Met die krachtverhoudingen verdeelden we alle mandaten. De bestuurlijke beslissingen hebben we
zoveel mogelijk in overleg genomen. Dat lukte meestal goed. Slechts in enkele gevallen vroeg de burgemeester
om te stemmen in het schepencollege en dan haalde N-VA numeriek de bovenhand.



HEBBEN JULLIE DAN NOOIT LIJNRECHT TEGENOVER ELKAAR GESTAAN?
Zeker wel, maar dan was het bij thema’s die niet in het bestuursakkoord stonden en die N-VA toch ter tafel
legde. Zoals een hoofddoekenverbod voor ambtenaren en een maximale kostprijs voor een tijdelijk paspoort
voor vluchtelingen. Die voorstellen hebben we afgeblokt.



ZOUDEN JULLIE OPNIEUW MET N-VA IN ZEE GAAN?
Waarom niet, maar we respecteren in de eerst plaats de democratie en volgen de wil van de kiezer. Uiteraard
hebben we onze eigen voorkeuren, maar het is de kiezer die de kaarten deelt. Elke mogelijke coalitie heeft
voor- en nadelen.



WAT ZOUDEN JULLIE DAN ANDERS DOEN?
Inhoudelijk moeten enkele andere accenten gelegd worden: :
• het welzijnsbeleid, bijvoorbeeld. Zes jaar geleden kwam dat niet zo duidelijk aan bod in de verkiezingscampagne. Nu is dat voor ons een hoofdthema.
• de eenzijdige focus op de financiële schuldafbouw willen we nuanceren. De gemeentefinanciën zijn gezond, dat
willen we zo houden. Maar we moeten durven investeren. De voetpaden in Kontich zijn in slechte staat. Daar
moet hard aan gewerkt worden. Na de renovatie van het gemeentehuis, het Altenalandhuis en het zwembad,
zijn er nog gemeentelijke gebouwen die vragen om investeringen. Wie dat verwaarloost, bouwt ook een soort
schuld op.



WAT MAG DE KIEZER IN KONTICH EN WAARLOOS VAN JULLIE VERWACHTEN DE KOMENDE ZES JAREN?
Dat we ons opnieuw volledig inzetten om de noodzakelijke verbeteringen door te voeren. We zullen zo goed
mogelijk overleggen en rekening houden met adviezen en suggesties die mensen ons geven, zonder onze
verantwoordelijkheid te ontlopen om knopen door te hakken.



WAT IS JULLIE WENS VOOR DE KOMENDE BESTUURSPERIODE?
Dat de democratische werking in onze gemeente blijft verbeteren. De sfeer in de politiek is al veel beschaafder dan vroeger: de inspraak van de inwoners, de werking van de adviesraden, de wederzijdse betrokkenheid
tussen de inwoners en de politici …we maken het graag samen!
En ten slotte hopen we op een vrouw als burgemeester!
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WAARLOOS WEER WAARDEREN.
 Geef je score:    
Een van de historische Kontichse blunders was de annexatie van Waarloos in
1976: in plaats van te fusioneren als gelijkwaardige partners, werd Waarloos
ingelijfd. Alle diensten verhuisden naar Kontich en bijvoorbeeld alle dubbele
straatnamen werden aangepast in Waarloos, geen enkele in Kontich. Daardoor
is een ongemakkelijk gevoel blijven hangen in Waarloos. En dat leeft, veertig jaar
na de fusie, nog steeds.
Dorpslijst Sander was de eerste die niet meer alleen over Kontich schreef, maar consequent over Kontich én
Waarloos.
In de eerste bestuursmaanden installeerden we de wijk- en dorpsraden en sindsdien heeft Waarloos haar eigen
dorpsraad.
Waarloos ligt volledig in buitengebied en en dat willen we ook zo houden. De natuurrijke omgeving hebben we
versterkt met bospaden in het Hessepoelbos, met een nieuwe trage weg (Hessepoellei) zodat jong en oud nu veilig naar chiro, voetbal of Berkenhof kunnen fietsen en wandelen, met verschillende bosaanplantingen en tenslotte
met ruime natuurinrichtingen in de bufferzones van Brouwersveld.
Er kan opnieuw getrouwd worden in het oud gemeentehuis van Waarloos. Om dat voorstel goed te keuren overtuigde ons raadslid Leon Joosten onze coalitiepartner om het trouwen in Waarloos toe te laten.

DE VERKEERSKNOOP ONTWARREN.
 Geef je score:    
Kontich heeft net als vele Vlaamse gemeenten een mobiliteitsprobleem. Te veel autoverkeer vervuilt de lucht en
bemoeilijkt een veilig en aangenaam dorpscentrum. In 2012 was er veel ongenoegen over het verkeerscirculatieplan (VCP) uit 2009 dat extra verkeer door smalle centrumstraten leidde.
Dorpslijst Sander wilde een wetenschappelijke benadering van het mobiliteitsvraagstuk. We installeerden registratiecamera’s en daarmee maten we eerst alle verkeersstromen. Daaruit konden we belangrijke lessen trekken.
Verkeersdeskundigen stelden vast dat er te veel toegangen zijn waardoor alle auto’s zich vastrijden in het centrum van Kontich.
Dorpslijst Sander steunde de voorstellen van de schepen van mobiliteit die resoluut koos voor fietsveiligheid.
Het Vivoplan (veilig in en vlot omheen) was geboren. De invoering gebeurde in één klap hoewel Dorpslijst Sander
aandrong op een geleidelijke en gefaseerde invoering.
De verkeersdeskundigen argumenteerden dat alle maatregelen met elkaar verband houden en dat ze niet los van
elkaar ingevoerd konden worden.
Er brak protest uit. De verantwoordelijke schepen en wij allen moesten de koelbloedigheid bewaren. De evaluatieperiode werd gehalveerd en het plan werd bijgestuurd, meer dan ons lief was.
Een aantal basisingrepen van Vivo bleven overeind en de rust in het dorp keerde weer.
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EEN PARK VAN 20 HA OP GROENINGEN.
 Geef je score:    

MINDER BELASTINGEN, BETER BESTUUR.
 Geef je score:    

De verkaveling van het gebied Groeningen hing al decennia in de lucht. Door de indeling in Grootstedelijk gebied
leek de uitvoering ervan onafwendbaar in 2012. Onze vele protesten hebben dit niet kunnen verhinderen. De
enige vraag was nog hoeveel grond zou bebouwd worden. Dorpslijst Sander legde de lat hoog en hield het op 5
ha bebouwing en 20 ha park.

In 2012 was het voor ons duidelijk dat de Kontichnaar en de Waarlozenaar te weinig terugkregen voor de belastingen die ze betaalden. Ook nu nog, na al die jaren besturen, is het voor ons onduidelijk waar al het geld vroeger
naartoe ging, als we zien hoeveel meer projecten wij konden realiseren met hetzelfde budget.

In de eerste maanden vernietigden we alle eerdere plannen.
Onder leiding van Wim Annaert startte een participatietraject met alle betrokkenen, begeleid door een nieuw
ontwerpbureau Stramien.
Het uiteindelijke compromis werd een park van 10 ha, met een bufferzone van 5 ha en 10 ha bebouwing.
De omwonenden en enkele oude actievoerders waren ontgoocheld dat we niet de ganse buit binnenhaalden.
Zelf waren we tevreden dat we dit compromis wisten te bereiken met een grote machtige commerciële tegenpartij die uit elke meter grond winst wenst te halen.
Bovendien moet de aanvrager een fietstunnel bouwen, een kinderdagverblijf voorzien, 100 sociale woningen en 5
kavels voor telkens 8 woningen ‘experimentele woonvormen’ zoals co-housing of levensbestendig bouwen.
Inmiddels is de vergunning voorwerp van een beroepsprocedure. Daarvan wachten we het resultaat af.

EEN DROOM VAN EEN SPEELTUIN IN ALTENA.
 Geef je score:    
Wie al langer in Kontich woont, kent allicht nog de grote speeltuin van Altena. Die is al lang verdwenen. Maar
Dorpslijst Sander wil het Altenapark niet alleen vergroten. Het moet ook een leuk park zijn om te wandelen, te
genieten én te spelen.
De renovatie van het Altenalandhuis is bijna klaar. Vanaf september krijgt de academie voor muziek, woord en
dans er haar vaste stek, vanaf november zal de foyer voor de kapel in gebruik kunnen genomen worden en vanaf
2019 kunnen verenigingen en inwoners er een zaaltje huren. Ook zal de Altenabistro in het voorjaar van 2019
haar deuren openen.
Tegelijkertijd met de verbouwing, ontwikkelde het architectenbureau samen met een landschapsarchitect plannen voor het herstel van het park.
In de plannen is minder plaats voor de auto. In plaats daarvan krijgt het park terug een boomgaard met een
speeltuin voor de allerkleinsten, een Finse looppiste, aangename wandelwegen en een drijvend podium voor
openluchtvoorstellingen.
De grote kinderen zullen voluit in het park kunnen spelen en voor de kleintjes is er de aangepaste speeltuin: gezellig, knus en veilig te bereiken vanop het terras aan de Altenabistro. Dicht bij papa en mama of de grootmoe en
de bompa als zij genieten van een drankje in de zon. Santé!

IK WIL EEN BETAALBAAR HUISJE.
 Geef je score:    
Onze schepen Joost Fillet is van nul begonnen. Op vier maanden tijd was het woonbeleidsplan af en goedgekeurd
door de gemeenteraad.
We herschikten het intergemeentelijk samenwerkingsverband voor woonbeleid en optimaliseerden zo de subsidies, niet enkel voor Kontich maar voor heel de regio.
We voerden een personeelswissel door, versterkten het sociaal verhuurkantoor en trokken nieuwe krachten aan
voor de dienst woonbeleid.
Het lokaal woonoverleg met alle huisvestingsmaatschappijen werd in ere hersteld en de woondiensten van het
OCMW en de gemeente werken nu vlot samen.
Na vijf jaar hebben we veel bereikt: leegstand en verkrotting worden effectief bestreden, de woonkwaliteit gecontroleerd, huurders en verhuurders worden geholpen, energiemaatregelen worden gesubsidieerd en aangemoedigd met groepsaankopen.
Alle sites voor bijkomende sociale huisvesting liggen vast: 150 woningen, mooi gespreid over het grondgebied van
Kontich en Waarloos.
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Het was vooral de milieubelasting voor gezinnen die onze ogen uitstak. 45 euro per gezin per jaar lijkt niet veel als
je een mooi loon hebt. Maar voor wie niet welgesteld is, of slechts een klein pensioen heeft, is 45 euro heus veel
geld
Die forfaitaire belasting wilden we afschaffen. Maar daarvoor vonden we geen politieke bondgenoten.
Deel twee van deze slogan “beter bestuur”, hebben we dan weer wel met glans uitgevoerd. Wie de affichestrook
van toen nog heeft, kan nalezen wat we toen beloofden. Dubbele structuren (ocmw-gemeente) afschaffen: done.
Besparen door schuldafbouw: done. Dringend werk maken van intern controlesysteem: done. Alle subsidies benutten: done. Beter plannen: done. Investeren in energie: done.

KAZERNE KANSEN GEVEN.
 Geef je score:    
Kontich Kazerne is heel sterk gegroeid in de jaren ’60 en ’70. Buiten de ontwikkeling van de straten en verkavelingen
heeft het Kontichse gemeentebestuur nooit veel geïnvesteerd in Kontich Kazerne.
In de eerste bestuursmaanden installeerden we de wijk- en dorpsraden en sindsdien heeft Kontich Kazerne zijn
eigen wijkraad. Kontich kazerne kreeg een fietsostrade, waardoor het station Kontich-Lint nu in het midden ligt van
een drukke fietsas richting Antwerpen, Mechelen én Lier.
De ontwikkeling van de natuurwaarden kreeg een boost in Kontich Kazerne. Het Kapellekesbos werd opnieuw een
Langbos door extra bosaanplantingen, kreeg er een grote waterpartij bij, met een knuppelpad, een boommonument
en een heropening van een historische trage weg.
De inwoners van Kazerne komen creatief uit de hoek met openlucht filmavonden, Kontich mARkT, Kokaz Koers en
andere initiatieven die het gemeentebestuur ondersteunt. Dit jaar opende Den Alf, de allereerste sociale voorziening
in Kontich Kazerne. De plannen voor de renovatie van het klooster tot zeven seniorenflats en een nieuwe ruimte
voor de parochie, zijn concreet.

Tel alle punten op en bepaal jouw profiel

		

Je bent erg kritisch voor het werk van Dorpslijst Sander.
0 – 5 punten
			
Maar ook kritische inwoners kunnen meehelpen aan een aangenamer dorp.
Het glas is half leeg voor jou. We hopen dat het drankje toch mag smaken.
6 – 10 punten
			 Laat ons weten wat je meer van ons verwacht.
Veel, maar niet alles is OK voor jou. Toegegeven, dat vinden we zelf ook.
			
11 – 16 punten		 In de volgende bestuursperiode moet alles nog vlotter, beter,
			 sneller en vriendelijker verlopen. Zullen we er samen werk van maken?

17 – 22 punten		

Jij bent een Sander-fan. Jouw stem zal een groot verschil maken op 14 oktober.

		

23 – 28 punten
Ben je zelf Sander of wil je graag op de lijst staan? Bel ons!
			 We rekenen in elk geval op jouw steun op 14 oktober én nadien.
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GUY

INGRID
GREET

MARLEEN
STEF

NELE
MIEKE
DAPHNE

JOOST

MARC

MARJAN

LEON

WIM

JORIS

VEERLE

HEB JE EEN IDEE
VOOR KONTICH
OF WAARLOOS?
Laat het ons weten.

WIL JE MEER INFORMATIE OVER DORPSLIJST SANDER?
Vraag het ons.
PLAATS JE GRAAG EEN BORD OF AFFICHE VAN
DORPSLIJST SANDER?
Meld het ons. We komen langs.
NEEM CONTACT:
info@dorpslijstsander.be
www.dorpslijstsander.be
JA, IK DOE MEE EN WORD LID VAN DORPSLIJST SANDER
en stort 10 euro op de Sanderrekening BE33 0016 6528 1246

