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Kontich Waarloos

samen
doordacht
besturen

Liefsten,
Was ik een tovenaar,
Dan toverde ik voor iedereen een prachtig jaar:
Voor mensen ver van ons die in oorlog leven,
Zou ik een terreurvrij land willen geven.
Wens ik hen een dag zonder bommen en kogels,
Of om te zijn en zeggen wie ze zijn zonder angst voor hun leven.
Voor Amerikanen een gemoedelijke president en overheid,
Voor Groot-Brittannië een Brexit zonder crisis,
Voor Europeanen een stabiel, realistisch, maar menslievend vluchtelingenbeleid,
Voor de Belgen die het minder hebben een goed sociaal vangnet,
En voor alle Belgen een niet-populistisch beleid op lange termijn.
Voor alle Kontichnaars een zwembad en polyvalente zaal die heel blijft,
Een aangename plaats om te wonen,
Een plek waar men zich thuis en welkom voelt.
Een warme gemeente waar men zich veilig voelt om z’n gedacht te zeggen.
Rondom mij zou ik al wie ziek is, een goede gezondheid willen schenken.
Niet perse veel cadeautjes, chemo of operaties,
Maar extra energie om op volle capaciteit te kunnen draaien,
Of net rust om een versnelling minder te gaan.
Hetzelfde voor zij die mentaal het minder hebben:
Wens ik zelfzekerheid om openlijk te durven praten,
Om hulp te durven vragen, zelfs al lijkt dat onmogelijk.
Extra kracht en vertrouwen, om de dagen door te komen.
En een warm nest waar ze zich geborgen voelen.
Voor zij die het altijd druk hebben:
Wens ik tijd om stil te staan en te genieten van de kleine dingen,
Te genieten van vrienden en familie rondom hen,
Om in plaats van de sneltrein af en toe een bommeltrein te nemen
En om niet alles tegelijkertijd te willen hebben.
Voor zij die niet meer bij ons zijn,
Wens ik familie en vrienden die aan hen denken.
Voor zij die alleen zijn,
Wens ik dat ze de weg vinden naar gelijkgezinden.
Ik wens een gezonde planeet, onderwijs en veiligheid voor iedereen.
En zo kan ik nog regels verder gaan,
Want er zijn er zovelen die iets ontbreken.
Kortom ik wens voor iedereen in 2017 inspiratie:
Om meer te durven geven en ook te ontvangen.
Om meer te durven zeggen en ook te zwijgen.
Om meer te durven genieten, maar ook met mate(n).
Om meer water bij de wijn te doen maar ook principieel te kunnen zijn.
Om meer te durven denken maar ook doen.
Om meer te durven creëren maar ook appreciëren.
En mijn intentie is om te beginnen bij mezelf:
En dit niet enkel te zeggen maar ook te doen,
Daarom ik sluit af met een dikke zoen,
Van jullie kapoen,
Daphne,
Voorzitster van Dorpslijst Sander

2 - Sanderkrant

INHOUD
EEN OVERZICHT VAN VIER JAAR HARD WERKEN
Kontich heeft een actief en daadkrachtig gemeentebestuur. Terwijl
de gemeente bloeit en het patrimonium eindelijk wordt aangepakt
versterken we de gemeentelijke organisatie zodat ze klaar is voor de
komende decennia.
Vrije tijd
Bouw en akoestische verbeteringen
van het Halfdiep, renovatie zwembad,
sportvloer, ijspiste op verharde ondergrond, kunstgrasveld VDP, kansen voor verenigingen (van Contios
tot Carrossen met koffie), filmaanbod
(overdekt en openlucht), nieuwjaarsrecepties in de wijken.
Werking gemeentediensten
Reorganisatie van de diensten, integratie ondersteunende diensten, uitbouw en integratie vrijetijdsdiensten,
versterking uitbating zwembad en het
Halfdiep, opstart dienst organisatiebeheersing en dienst patrimonium,
omslag naar elektronische bestuursdocumenten.
Natuur
15 ha natuuruitbreiding waarvan
bijna 6 ha nieuwe bossen (oa Langbos, Schapenhagen), extra water-

buffering (Babbelse Plassen, Cobra,
Schapenhagen, Waarloosveld, Oude
Spoorwegberm), ecologisch en pesticidenvrij groenbeheer, harmonisch
parkbeheer.

zitters, versterking intergemeentelijk
woonbeleid, traject Groeningen, en
overlegtraject centrumpleinen en publieke ruimte.

Wegen
Nieuwe en vernieuwde fietspaden
(Keizershoek, Ooststatiestraat, fietso-strade), schoolstraat (Montfortstraat), fietsstraten (Lintsesteenweg
en Drabstraat), nieuwe trage wegen
(Kerkhoflei, Hessepoellei, voetweg 48
in Langbos).

Welzijn
Uitbreiding werking De Arend alle
weekdagen, extra rustpunten met
zitbanken, extra assistentiewoningen
(Waarloos, Groeningenlei, Drabstraat)
met hoge kwaliteitseisen en drie ontmoetingscentra. 23 sociale huurwoningen via SVK, huis van het kind,
uniek loket kinderopvang.

Kwaliteit in bouwprojecten
Meer ruimte voor publiek groen, compacter bouwen, waterinfiltratievoorzieningen, aanplantingen, groendaken.

Sociale economie
Fietspunt aan het station, buurtbistro
in het parklokaal en een nieuwe vestiging van Opnieuw en Co aan de Groeningenlei.

Energie
Vergroening wagenpark, ledverlichting straten en sportterreinen.

Woonkwaliteit
Invoering conformiteitsattesten voor
kwaliteitsvolle en veilige huurwoningen.

Bijsturing beleid Eandis: kapitaalverhoging en Chinese participatie stilgelegd.
Beleidsparticipatie
Versterking adviesraden, nieuwe
wijkraden, overleg tussen raadsvoor-

Internationale samenwerking
Projectensteun uitgebreid van vijf
naar tien projectpartners.

Dorpslijst Sander wil de duurzame ontwikkelingsdoelen helpen realiseren.
SDG’s (Sustainable Development Goals)
zijn een reeks doelstellingen voor toekomstige internationale ontwikkeling. Ze
zijn opgesteld door de Verenigde Naties
en worden gepromoot als de wereldwijde
doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. Elke land en elke gemeente kan meewerken om de doelstellingen te behalen
tegen 2030. We zetten bij elke realisatie
het icoontje dat bij de overeenkomstige
SDG past.
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HET ZWEMBAD VOOR EN NA
De nieuwe coalitie was net
gevormd, de inkt van het
bestuursa kkoord was amper opgedroogd en de budgetten waren
netjes ingepland, toen een eerste verrassing uit de lucht viel,
of beter gezegd uit het water. De
tegels van het zwembad kwamen
los. Niet één of enkele, maar hele
stukken van het ondiepe gedeelte van het groot bad vertoonden
ernstige schade.
We zouden het probleem grondig bekijken en stelden dus een
expert aan. Van dan af bleef het
slechte nieuws komen. Bleek dat
dergelijke tegelschade frequent
voorkomt. Ook de tegels van ons
zwembad waren in het verleden
al meermaals losgekomen. Toen
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koos men telkens voor een snelle oplossing: bijwerken en klaar.
Die methode hield het zwembad
wel zoveel mogelijk open, maar
op lange termijn bood ze geen
oplossing. We kozen voor een
grondige, doordachte aanpak.
De expert wees op hechtingsproblemen ten gevolge van zoutkristallen onder de waterdichting.
Deze zouten kwamen er doordat
de waterdichting aan de goten
toch nog water doorliet. Bovendien waren de tegels die bij de
vorige renovatie werden gebruikt
niet de meest geschikte voor een
zwembad. Waarom vroeger voor
ongeschikte tegels werd gekozen
weten we niet. Was het onwetendheid of ongepaste zuinigheid?

Na verder onderzoek bleek er
maar één tegelbedrijf te zijn met
de juiste kennis om het zwembad
kwalitatief te betegelen.
In de tussentijd bezochten we
verschillende zwembaden en
ontdekten dat de meeste getegelde baden dezelfde problemen
kennen. We kregen van velen
goede raad over polyesterbaden,
rubber, kunststoffolies, noem
maar op. Die methodes zijn wel
geschikt voor private zwembaden, maar niet voor een openbaar
25-meterbad.
Tijdens onze zoektocht zagen we
ook zwembaden waarvan de badkuip bekleed was met inox. Deze
techniek wordt wel vaker ge-

bruikt. In Oostenrijk blijken alle
publieke zwembaden uit inox vervaardigd.
In die periode kregen we ook
voorstellen vanuit Mortsel om
deel te nemen aan een regionaal
zwembad en ons eigen zwembad
te sluiten. Dit bleek een nadelige
oplossing voor Kontichse zwemmers: ons zwembad zou langere
tijd dicht blijven, en het regionale zwembad zou niet makkelijk
bereikbaar zijn voor onze zwemmers.
We zouden voortgaan met de renovatie van ons eigen bad, de tegels kwamen dan wel los, maar
de basis van het zwembad (betonnen kuip) was nog in goede staat.
Maar voor we definitief beslisten,
wilden we alle risico’s inschatten.
We onderzochten hoe het stond
met de staat van het gebouw en
de technische installaties, wat er
moest geïsoleerd worden, enz.
Toen we alle informatie hadden,
besloten we te kiezen voor de
meest duurzame oplossing en
dat was een inoxkuip voor het
grote bad. Het kleine bad zou wel
betegeld worden. Tegelijkertijd
zouden we heel de zwembadhal
een opfrissing geven en de watercirculatie optimaliseren.
De technische uitvoering is goed
meegevallen dankzij een heel
goed team: de specialisten in het
directiecomité, de zwembadbeheerder, de leveranciers, de architecten. Alle lof gaat naar hen.
De wil om de zaak ten gronde te
onderzoeken, niet te bezwijken
onder tijdsdruk en de durf om te
kiezen voor de beste (maar ook
duurdere) oplossing, mogen we
mede onze verdienste noemen.
Gelukkig wisten we voor de renovatie Vlaamse subsidie te verkrijgen, die de meerkosten dekten.
Het zwembaddossier is zeker een
goed voorbeeld van onze missie:
samen doordacht besturen.
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Schepen Wim Annaert realiseert
nieuw bosgebied in Kontich
Het ‘Kapellekesbos’ had nog weinig
weg van een bos. Nochtans heeft hier
eeuwenlang een bos gestaan. Dit werd
grotendeels gerooid na de tweede wereldoorlog. Door haar vorm stond dit
bos bekend als ‘Langbos’. Hier kwam
verandering in door een samenwerking tussen Natuurpunt en het nieuwe
gemeentebestuur. Begin 2013 heeft
Natuurpunt een beheerovereenkomst
afgesloten voor de aanplant van liefst
anderhalf hectare nieuw bos, met
name de weilanden voor en tussen
beide boskapellen. Op zondag 17 november 2013 hebben de gemeente en
Natuurpunt met de hulp van inwoners,
scholen en jeugdbewegingen liefst
3000 bomen en struiken aangeplant!
In december 2014 plantten vrijwilligers
van Natuurpunt 700 zomereiken in het
Hulstmansbos. Natuurpunt en het gemeentebestuur slaagden erin om de
bosoppervlakte in Kontich en Waarloos
opnieuw uit te breiden met een halve

hectare bos.
Het Hulstmansbos bevindt zich voor
een deel op de vroegere site van het
zuiveringsstation van de brouwerij
Alken-Maes in de Gasthuisstraat in
Waarloos. Eerder werden er in 2012 al
twee hectare met 2000 bomen beplant.
Het bos is nu compleet. Wanneer het
bos wat is opgeschoten, zal er nog
een wandeltraject aangelegd worden,
vanuit het aangrenzende natuurgebied ‘oude spoorwegberm’. Achter
de vroegere site van Alken-Maes, ter
hoogte van Waarloosveld, verwierf de
gemeente 1 hectare nieuw bos met extra waterretentie voor de directe omgeving. Dit wordt het nieuwe ‘Laerbos’.
Op 27 november 2016 werd 2,5 hectare rond de Pauwhoeve en het industriegebied Blauwe Steen bebost. Het
bos is een deel van het nieuwe 5 hectare groot natuurgebied Schapenhagen, genoemd naar het vroegere ‘Hof
Schapenhagen’, langsheen de Babbel-

Langbos 2013

Langbos 2016 met voetweg 48 in ere hersteld
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kroonbeek tussen Waarloos en Kontich-Kazerne. Een eerste maal trouwens dat KMO-gebied omgezet wordt
in natuurgebied en er daarmee extra
ruimte voor waterberging kan komen.
Ook het bestuur investeert hierin om
van dit natuurgebied een volgend succesverhaal te maken.
Het schermbos tussen de E19 en de
Kapittelhoeve is hopelijk de eerstvolgende aanplanting. Met een lengte van
1 km en een breedte van 30 meter levert dit 3 ha bos op in Kontich.
Met dit beleid gaat Kontich in tegen de
trend in Vlaanderen waar ontbossing
nog steeds een nijpend probleem is.
Dit waarmaken in volle stadsrand waar
tegelijkertijd de uitbreiding van de
grootste stad van Vlaanderen uitgerold
wordt, is een heel straffe toer, maar o
zo belangrijk én noodzakelijk.

KONTICHSE BEGRAAFPLAATS STAAT NETJES
1 november is traditioneel een drukke periode op de begraafplaatsen, ook in Kontich. Dit jaar waren we erg blij dat heel de
begraafplaats er zo netjes bij lag. Dat heeft van onze groenverzorgers heel wat extra overuren gevraagd.
Sinds enkele jaren onderhoudt de gemeente Kontich haar plantsoenen, heggen, perken en parken zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen. Gelukkig maar want deze zijn niet alleen schadelijk voor planten en dieren, maar ook voor de
mens. Door deze milieubewuste en gezonde beleidskeuze is er meer werk bij de gemeentelijke groendienst.
Ondanks alle inspanningen is het snel opschietende gewas bij veelvuldige regen en zon moeilijk bij te houden, maar in de
maanden september en oktober slaagde de groendienst erin om heel de begraafplaats er piekfijn uit te laten zien. Het resultaat mocht gezien worden. Proficiat aan iedereen die eraan meewerkte.

STILLE PLAATSEN
Wordt de begraafplaats een echte rustplaats? Dat zou best kunnen. De gehandicaptenraad koos dit werkjaar voor het thema stilte. Ze gaan op zoek naar mogelijkheden om minder herrie en geluidsoverlast te hebben in onze gemeente. Daarbij
zouden een aantal plaatsen, binnen en buiten, tot stilteplekken omgedoopt kunnen worden. Heb je hiervoor goede ideeën
of suggesties? Laat het zeker weten.
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Gezond, goedkoop, ontspannend
en steeds veiliger
In 2015 werden in België 450.519 fietsen verkocht, Dat is ruim 10% meer
dan in 2013. Het grootste deel daarvan
waren damesfietsen (57,7%).
Het hoge marktaandeel van de e-bike
(31,4%) is mede te danken aan de grotere actieradius van de nieuwe generatie batterijen. De stadsfiets is mooi
tweede met 30,7%, gevolgd door de
racefiets (11,8%), kinderfietsen (11,6%)
en mountainbikes (11,2%). Speciale
fietsen zoals plooifietsen, ligfietsen en

Het fietspad

Het fietspad

van de Oostst

van de Keizer

atiestraat vo
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shoekt tijdens

or en na de w

BMX fietsen nemen een kleiner deel
voor hun rekening.
Opvallend is dat de kopers van een
elektrische fiets steeds jonger worden.
Een derde van de Belgische elektrische fietsers is jonger dan 50 jaar en
8,3% zelfs jonger dan 40.
Het is dus van belang om het gemeentelijk fietsbeleid niet enkel af te stemmen op scholieren, maar ook op fietsende pendelaars en op winkelende

fietsers.
Het voorbije jaar kreeg Kontich twee
extra veilige fietsroutes, waaronder
een volledig nieuw fietspad langs de
Keizershoek. Het vernieuwde fietspad
aan de Ooststatiestraat zorgt voor een
veilige fietsas tussen Kontich centrum
en het station in Kontich Kazerne. Wellicht wordt de verlenging tot het station
tegen eind 2017 gerealiseerd.

erken

en na de wer

Er was een tijd dat boomwortels de
schuld kregen van losliggende tegels,
van slechte voetpaden en onberijdbare fietsstroken. Ons gemeentebestuur
maakt komaf met de discussie voor
of tegen bomen. Het is immers perfect mogelijk om bij de aanleg van een
fiets- of voetpad rekening te houden
met de bomen en hun wortels. Zo werd
het fietspad in de Ooststatiestraat vernieuwd met zogenaamde ‘wortelbruggen’. Zoals je ziet op de foto, vormen ze
een luchtlaag zodat de wortels wegblijven van de wegbedekking.
ken

Kan Kontich wat Mechelen en
Turnhout kunnen?
De Mechelse Korenmarkt had door de
jaren heen haar karakter van markt
verloren: de ontmoetingsruimte veranderde in een parkeerruimte. Het
stadsbestuur van Mechelen transformeerde de hele stad in amper 10 jaar
tijd. De Korenmarkt is opnieuw een
bruisend plein waar de Mechelaars
samenkomen voor een hapje en een
drankje.
De Vlaamse Vereniging voor Openbaar
Groen riep de Grote Markt van Turnhout uit tot mooiste stadsplein van
Vlaanderen. Bovendien won de stad
de Openbaargroen-Award 2016. De
jury van de ‘Groene Lente’-wedstrijd
prees Turnhout voor de inspanningen
in haar groenbeleid en noemde de
markttuin “een voorbeeld voor andere
Vlaamse gemeenten”.
Kontich heeft drie mooie centrumpleinen: het gemeenteplein, het
Sint-Jansplein en het Sint-Martinus-

plein. Vandaag zijn het alle drie parkeerpleinen. Hier is veel meer mogelijk indien we één grote stap durven
zetten: minder auto’s parkeren op
deze pleinen. Durven we dat?
De heraanleg van het Sint-Jansplein
staat al lang hoog op het verlanglijstje van Dorpslijst Sander. De discussie
over de parkeercapaciteit zette lange
tijd een rem op onze plannen.
Sinds korte tijd dook er een aantrekkelijke oplossing op. We kunnen een
deel van het vele asfalt dat Kontich
centrum omsingelt, omzetten van rijweg naar parkeerruimte. Zo komt er
in het centrum ruimte vrij en kunnen
onze pleinen - of minstens één ervan terug een ontmoetingsruimte worden,
waar het aangenaam toeven is.

Korenmarkt Mechelen

Lukt dat, dan kunnen we ons dorp
mooie aangename pleinen geven
waar iedereen zich goed voelt: bezoekers en bewoners en winkeliers.
Groenaanleg Grote Markt - Turnhout

Gratis en lang parkeren
Weer een voorbeeld van “samen doordacht besturen”
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een stuk van het breed uitgesmeerde asfalt achter de Spoorwegstraat overdragen aan de gemeente Kontich, om er 72 nieuwe parkeerplaatsen van te maken.
Iedereen die zijn wagen langer dan twee uur in Kontich-centrum
wil parkeren, kan dat in de toekomst gratis op de nieuwe randparking. In het centrum zelf zullen enkel bewoners en personen
met een handicap onbeperkt in tijd kunnen parkeren. Alle anderen
zullen er gedurende maximum twee uur kunnen parkeren, lang
genoeg voor enkele boodschappen of een bezoekje aan de kapper.
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Nieuwe stationsnaam Kontich-Lint
Kontich toont open houding naar haar buurgemeente Lint

De spoorlijn Antwerpen-Mechelen
vormt de grens tussen Kontich en Lint.
Toen men de spoorlijn in 1836 aanlegde, was Lint nog een gehucht van Kontich. Sinds 1870 is Lint een zelfstandige
gemeente en vormt de spoorlijn de gemeentegrens met Kontich.

tal treinstops in Kontich te verhogen.
Vanuit commercieel oogpunt moet de
naam van een station zo herkenbaar
mogelijk zijn. Daarom vraagt de NMBS
om de naam van het station Kontich aan te passen naar station ‘Kontich-Lint’.

Het Kontichse schepencollege wil hier
graag op ingaan. Het is beter voor onze
moeilijke lokale verkeerssituatie en we
tonen ons graag open naar onze buurgemeenten met respect voor onze gezamenlijke geschiedenis.

Het station is een plaats waar Kontichnaars en Lintenaars elkaar dagelijks
ontmoeten. Van de 1.118 abonnees die
in ons station vertrekken, wonen er 514
in Kontich en 414 in Lint. Slechts 190
treinabonnees die in Kontich opstappen, wonen elders.
De NMBS heeft het potentieel van ons
station onderzocht en telde 537 Lintenaars die dagelijks met de auto in de
file door Kontich richting Antwerpen
rijden. Als we de trein promoten bij de
Lintenaars, kan het aantal gebruikers
groeien en het doorgaand verkeer door
Kontich dalen. Bovendien is een hoger
gebruikersaantal het beste argument
om de dienstverlening en het aan-

Station Kontich kazerne — 1985

Als elke vrijwilliger een ster krijgt,
wordt het nooit meer donker
Mensen helpen elkaar graag. Dat merken we in Kontich en Waarloos elke
dag. We hebben het geluk om zeker
binnen de afdelingen vrijetijd en welzijn
op meer dan 100 vrijwilligers beroep te
kunnen doen.
Omdat vrijwilligers zo belangrijk zijn,
en zeker voor alles wat met zorg en
welzijn te maken heeft, nam het OCMW
een vrijwilligerscoördinator aan. Deze
coördinator begeleidt elke burger die
als vrijwilliger aan de slag wil en zoekt
voor hem of haar de meest passende
vrijwilligerstaak. Je kijkt ervan op hoeveel interessante taken vrijwilligers
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kunnen opnemen voor het welzijn van
anderen.
Zo zijn er vrijwilligers die bij ‘uit je
doppen’ mensen wegwijs maken in de
wondere wereld van computers, GSM’s
en tablets. Andere vrijwilligers helpen
mensen met vraagstukken rond energie besparen, budget en papieren beheren, leven met een klein budget. Nog
anderen geven kook- of Nederlandse
les.
Wie liever met kinderen werkt, kan
helpen in de kinderopvang bij de eetmomenten, de wandeluitstappen of het

voorlezen. Om nieuwe inwoners vanuit
een asielprocedure wegwijs te maken
in Kontich of te helpen bij praktische
zaken wordt ook een beroep gedaan
op vrijwilligers. En rij je graag met de
auto? Bied je aan als vrijwillig chauffeur voor de Minder Mobielen Centrale.

De kracht van verbeelding
Het mooiste wat we bezitten is onze verbeeldingskracht

De Gemeentelijke Academie voor
Schone Kunsten te Kontich kende
rond de eeuwwisseling een hoogtepunt in het leerlingenaantal. Het
19de-eeuwse burgerhuis met aanpalende conciërgewoning en een moderne nieuwbouw werden al snel te
klein. Een rationele organisatie zorgde ervoor dat alle klassen dubbel tot
driedubbel gebruikt worden. Voldoende reden voor ons bestuur om de

conciërgeruimte vrij te maken en in
te zetten voor de werking van de academie.
De tevredenheid bij de leerkrachten
en leerlingen is groot. “Er wordt in
stilte hard gewerkt, alle leerlingen
voelen zich welkom en iedereen kan
op zijn eigen tempo les volgen.” Dat
is zowat het motto van de academie.
De lat ligt voor alle vakken zeer hoog.

Dankzij de hoge vakbekwaamheid van
de leerkrachten, een leerlinggerichte
leerbegeleiding en het gebruik van
heel wat didactisch materiaal, zijn
de resultaten in de ateliers schilderkunst, tekenkunst en vrije grafiek van
een hoog niveau.
We mogen fier zijn op onze academie.

De foto’s tonen hoe het Beukenhof evolueerde. Boven zie je de situatie in 1980, daarnaast een foto uit 2004, enige tijd
na de uitbreiding. De creativiteit in en rond het gebouw kent geen grenzen. Zo zie je op de derde foto uit 2014 tekenende
leerlingen bij het beeld van Joris Ghekiere en de reus Contios. De laatse foto werd genomen tijdens de gevelprojectie naar
aanleiding van de viering 50 jaar Academie in 2015.
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Aangepast wonen voor senioren
Strenge voorwaarden moeten kwaliteit garanderen

Sinds de start van de legislatuur krijgen we heel wat vragen van ontwikkelaars die in Kontich en Waarloos zorgwoningen willen bouwen. Drie projecten zijn ondertussen
vergund. Zo zullen er in totaal 150 nieuwe aangepaste zorgwoningen voor senioren worden gebouwd in Kontich tussen
de Drabstraat en de Kruisschanslei, aan de Groeningenlei
en in Waarloos. De bedoeling is dat ouderen wiens huis
of tuin te groot is geworden, een nieuwe stek vinden in de
eigen gemeente zodat ze dichtbij hun vertrouwde omgeving
kunnen blijven wonen.
De gemeente verleende de vergunningen voor de nieuwe
assistentiewoningen mits een aantal voorwaarden in het
belang van de toekomstige bewoners worden gerespecteerd.

Ontwerp Groeningenpark aan de Groeningenlei-Albertlei

De bewoners genieten er de grootst mogelijke vrijheid,
zoals in hun natuurlijk thuismilieu. Bezoekuren mogen op
geen enkele manier beperkt worden, ook niet om organisatorische redenen.
Overdag en ’s nachts moet er altijd iemand ter beschikking
zijn die onmiddellijk elke oproep van een bewoner kan beantwoorden en die onmiddellijk naar de bewoner kan gaan
als dit nodig is.
Elke bewoner kan gebruik maken van zorg maar behoudt
daarin de volledige keuzevrijheid.
Bewoners moeten elke dag de mogelijkheid hebben om
een maaltijd te ontvangen.

De bouwwerf van ‘t Hof van Waerloos tussen de
Ferdinand Maesstraat en Grote steenweg

De initiatiefnemer garandeert de bewoners crisiszorg en
overbruggingszorg en kan daarvoor een samenwerkingsovereenkomst sluiten met andere zorgverleners uit de omgeving, waarbij die zorgverleners zich ertoe verbinden die
zorg met voorrang te verlenen.
Alle kosten voor het gebruik en onderhoud van gemeenschappelijke ruimten moeten in de dagprijs inbegrepen
zijn, dus bijvoorbeeld ook gemeenschappelijk meubilair,
fitnesstoestellen, liften en andere technische installaties
zoals toestellen in de gemeenschappelijke keuken, enz.
Ook voor jonge gezinnen kan dit goed nieuws zijn. Als ouderen uit Kontich de stap zetten naar een zorgwoning, dan
worden hun gezinswoningen beschikbaar voor nieuwe jonge bewoners.

Sfeerbeeld van Keysershoek, aan het nieuwe
straatje “Leiaard” tussen de Drabstraat en Kruisschanslei
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Isoleer je dak
Bespaar geld en verlaag de CO2-uitstoot

De nieuwe thermografische kaart
die dit bestuur voor de eerste maal
bestelde is er voor iedere burger en
toont hoe goed je dak is geïsoleerd.
Dorpslijst Sander vindt dat de gemeente haar inwoners moet ondersteunen. Bijvoorbeeld door hen
wegwijs te maken in de wirwar van
mogelijkheden voor energiebezuiniging en isolatie. Een gulden regel
daarbij is: begin bij het begin. En dat
is je dak. Daarom toont de gemeente

Kontich haar inwoners hoe goed hun
dak isoleert. De nieuwe thermografische kaart is een luchtfoto waarop
men kan zien hoeveel warmte er via
het dak verloren gaat.
Een degelijke dakisolatie is de beste
en meest rendabele investering om
energie te besparen. Een groot deel
van de warmte in huis verdwijnt via
het dak.
De resultaten kan je raadplegen via
de gemeentelijk website www.kont-

ich.be/warmtefoto. Inwoners die niet
over internet beschikken, kunnen zich
informeren bij de milieudienst of het
woonloket van de gemeente.
Joost Fillet, schepen van wonen:
‘onze gemeente gaat voor een lagere CO2-uitstoot door gezinnen aan te
moedigen om te isoleren en zo minder energie te verbruiken. Dat is goed
voor hun portemonnee en tegelijkertijd een concrete actie tegen de klimaatopwarming.’
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De lat zo hoog mogelijk voor
Groeningen
Het is van moeten
Een aantal beslissingen uit het verleden maken het uiterst moeilijk
om de ontwikkeling van Groeningen
tegen te houden. Het gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan (GRS 2007)
en de indeling van Kontich in grootstedelijk gebied door het vorige bestuur (GRUP 2009), maken dat de
gemeente de regie inzake woningbouw niet volledig meer in de hand
heeft. Ook al hebben we toen met
man en macht tegen deze beslissingen geprotesteerd (2000 handtekeningen tegen het GRS en 5000 tegen
het GRUP), vandaag kunnen we ze
niet naast ons neerleggen.
Bovendien kreeg de ontwikkeling
van Groeningen het statuut ‘Vlaamse Investeringsproject’. Onze gemeente krijgt zogenaamde ‘VIP-begeleiding’. Dit wil zeggen dat de
provinciegouverneur van kortbij
toeziet op de vorderingen in het
dossier. Een procesmanager van
de Vlaamse overheid begeleidt dit
VIP-dossier, om op deze manier de
verschillende Vlaamse administraties op mekaar af te laten stemmen.
De ambitie om als gemeente het
bewuste project integraal tegen te
houden, is helaas niet realistisch.
Indien de gemeente zich ten gronde
verzet, verschuift het dossier naar
de provinciale overheid, en verliest
de gemeente haar invloed op de uitwerking ervan.
In die context kozen we ervoor om
in overleg te gaan met de eigenaar.
We willen zoveel mogelijk positieve
effecten voor onze gemeente realiseren en de bijkomende druk op
ons dorp zo laag mogelijk houden.
Na vier jaren van overleg en bijsturingen zijn we hierin vrij goed geslaagd.
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Aantal woonentiteiten zo laag mogelijk
Het aantal woonentiteiten drukten
we zo dicht mogelijk richting de
minimale dichtheid van 25 woongelegenheden per hectare die het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen oplegt in grootstedelijk gebied.
Een ‘realisatie’ van onze voorgangers. Als het dossier de gemeente
ontglipt, riskeren we een (veel) hogere bouwdichtheid.
Schermwoningen vormen de sleutel van het concept.
Tussen de snelweg en de bewoning

komen zogenaamde schermwoningen of walwoningen. Deze gesloten
constructie gecombineerd met een
bufferbos van 30 tot 40m heeft een
gelijkaardig beschermend effect
als een bufferafstand van 300 meter. De verkeersemissies van de
snelweg dalen achter de schermwoningen met 20 tot 40%. En het
geluidsniveau daalt met 20 tot 25
decibel. Daarmee dalen de negatieve effecten van de snelweg tot een
aanvaardbaar niveau.
Betaalbaar en sociaal wonen
Naast een aantal betaalbare wonin-

gen op kleinere percelen, zal het
project 100 sociale woningen tellen.
Deze zullen evenwichtig gespreid
worden over de drie woonlobben.
Hiermee kan Kontich voldoen aan
de Vlaamse taakstelling voor sociaal wonen.
Netwerk van voet- en fietspaden
De nieuwe wijk is goed voorzien van
comfortabele, aangename en veilige paden voor fietsers en voetgangers. Een centrale fietsas verbindt
de drie woonlobben met pleintje
van Sint-Rita. Een ruime fiets- en
voettunnel creëert een veilige verbinding met Kontich centrum. Niet
enkel bewoners zullen Kontich
centrum vlot bereiken per fiets of
te voet, maar ook de honderden
fietsende scholieren zullen dankzij
deze tunnel de expressweg veilig
kunnen kruisen.

voorbestemd als bufferzone tegen
de E19 en liefst 10 hectaren worden
omgezet in een ruim parkgebied.
Samen met de oude spoorwegberm
en het ‘parkje van de paters’ ontstaat een nog groter park van bijna
15ha met voet- en fietspaden zodat
het vanuit de omliggende wijken
goed bereikbaar is. Op die manier
verbindt het centrale park de omliggende wijken met elkaar. De aanleg
van een park maakt een essentieel
deel uit van de nieuwe woonwijk.
Het is een park én een wijk; het één
niet zonder het ander. Vandaar de
benaming ‘Parkwijk Groeningen’.
Waterbeheersing en bodemgebruik
De inplanting van het bouwproject

volgt de hoogtelijnen van het terrein. De groene ruimte tussen de
woonlobben biedt naast begroeiing
ook plaats voor waterbuffering. Bij
intense regenbuien zal het hemelwater opgevangen worden onder
elke woning zodat het hergebruikt
kan worden. Verder wordt het regenwater traag en getrapt afgevoerd. Het open watersysteem van
grachten en wadi’s laat toe om water in de bodem te laten infiltreren.
Indien gerealiseerd, zal er bij hevige regenbuien minder water per
uur afgevoerd worden naar de Mandoerse beek dan vandaag het geval
is. Wat dan ook gunstig is voor de
ganse Sint-Rita wijk.

Een groot park voor Kontich
Dorpslijst Sander ijvert van bij haar
ontstaan voor een groot park op
Groeningen. Dankzij onze ideeën en
het overleg met de eigenaar komt
het park er ook. Van het oorspronkelijke woongebied van 25ha wordt
slechts 10ha bebouwd. 5ha zijn
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Dienstverlening versterken met
gerichte aanwervingen
Het gemeentehuis verandert samen
met de dienstverlening. Gelijktijdig
met de verbouwingen, moderniseren
we de gemeentelijke organisatie.
De gemeentesecretaris heeft de leiding over de organisatie (gemeente
én OCMW), hij zal hierin in de nabije
toekomst, bijgestaan worden door vier
teammanagers. Deze teammanagers
zijn ieder verantwoordelijk voor een
belangrijk deel van de organisatie. De
vier delen waaruit het lokaal bestuur
zal bestaan zijn: ‘omgeving’, de huidige technische dienst, ruimtelijke
ontwikkeling en milieu; ‘vrijetijd en
samenleving’, met o.m. de vrijetijdsdienst, de uitbating van het vrijetijdcentrum aan de Duffelsesteenweg,
het deeltijds kunstonderwijs; ‘burger
en welzijn’, dat voor een groot deel het
huidige OCMW omvat, aangevuld met
burgerzaken en ten slotte de ‘ondersteunende diensten’ waaronder ICT,
personeel, financiën, secretariaat en
archief.

Oud gemeentehuis uit 1860

De teammanagers voor ‘burger en
welzijn’ en voor ‘ondersteunende
diensten’ zijn reeds in dienst. In 2017
werven we de teammanagers voor
‘omgeving’ en ‘vrije tijd en samenleving’ aan.

stellingen van de burgermeesterconvenant, die de gemeente ondertekend
heeft, ook effectief te realiseren. Door
vooral in te zetten op energiezuinige
maatregelen kan deze medewerker
zichzelf ruim terugverdienen.

We versterken niet enkel de aansturing van de organisatie, ook voor specifieke functies willen we meer power
door bijkomend aan te werven. Zo
komt er een aankoopverantwoordelijke in dienst die de aanbestedingen en
de aankoopprocedures op punt moet
stellen. Deze aanwerving moet een
besparing opleveren voor de gemeentelijke werking.

Onze gemeente wil ook veel meer
jobstudenten inschakelen tijdens de
vakantieperiodes. Zij zullen extra ingezet worden op de technische dienst
voor onderhoud van wegen en openbaar groen en in de dienst burgerzaken. Verder zal ook de vrijetijdsdienst
op meer monitoren beroep kunnen
doen.

De bijkomende milieuambtenaar, die
eind 2016 in dienst is gekomen, zal de
milieuvergunningen controleren. Het
ontbreken van gestructureerde milieuhandhaving is een oud zeer dat eindelijk wordt opgelost in Kontich. Zijn
tweede opdracht is om te zorgen dat
het lokaal bestuur Kontich de doel-

“Nieuw” gemeentehuis uit 1980

Het OCMW koos reeds voor een vrijwilligerscoördinator en een huishoudcoach (lees hieronder).

Vernieuwde gemeentehuis — klaar in 2018

HUISHOUDCOACH HELPT BIJ OPVANG ASIELZOEKERS
Ons dorp doet zijn fair deel in de opvang van asielzoekers. Een veertigtal plaatsen zijn bezet door mensen die
in een lopende erkenningsprocedure zitten en aan Kontich werden toegewezen. Sinds kort tracht een professionele huishoudcoach deze nieuwe dorpsgenoten te begeleiden om onze leefgewoonten vlotter te leren kennen
en begrijpen. Van huisvuilzakken gebruiken en buiten zetten tot regelmatig poetsen, het lijkt evident maar dat
is het niet voor iedereen. Onze ‘huishoudcoach’ is een ervaren poetsdame die met kennis van zaken en gepast
inlevingsvermogen deze nuttige ondersteuning biedt. Of hoe we middelen van de federale overheid soms ook heel
praktisch inzetten.
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Kontich een gemeente met een
hart voor iedereen
Bewoners van Kontich hebben de
mogelijkheid om te participeren in
raden en het verenigingsleven. Hier
kunnen ze mee denken en Kontich
mee vorm geven. Mooie voorbeelden
zijn de verschillende jeugd-, sport-,
culturele -, natuur- en welzijnsverenigingen die onze gemeente mee
omhoog tillen en meewerken aan
een gemeente die leeft. Daarnaast
zijn er ook nog wijkverenigingen en
wijk- en dorpraden die meedenken
hoe ze hun wijk aantrekkelijker kunnen maken, kleine dingen concreet
maken, mensen samenbrengen op
kleine of grotere evenementen.

Ook het politiek landschap kleurt zich
met vele vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om onze gemeente
steeds aangenamer te maken.
Daarnaast zijn er nog de vele vrijwilligers die zich gewoon dag na dag opnieuw inzetten voor een medemens.
Ook zij zorgen elke dag voor een
warme gemeenschap. Wij kunnen
ons niet inbeelden hoeveel van deze
mensen elke dag met dezelfde inzet
en glimlach er voor ons staan en zorg
dragen voor onze oudere bewoners,
mensen met beperking en zo veel
meer…

Onze vrijwilligers zijn ons kostbaar
en we kunnen ze niet wegdenken uit
onze samenleving.
Dorpslijst Sander waardeert deze
belangloze inzet van al deze vrijwilligers zeer sterk en wordt daar blij van,
het is hartverwarmend in deze soms
donkere tijden. Wij zullen dit blijven
ondersteunen .
Dorpslijst Sander blijft sterk geloven
in de kracht van de cocreatie, samen
maken we van Kontich een steeds
aangenamer dorp waar het voor iedereen goed is om te wonen.

HET NIEUWE ONTHAAL ‘BURGERZAKEN’
Sinds november zitten de gemeentediensten in
het tijdelijke gemeentehuis aan de Mechelsesteenweg.
De burger die al eens in het tijdelijke gemeentehuis geweest is, heeft gemerkt dat de diensten niet
alleen verhuisd zijn, maar dat er nu ook gewerkt
wordt met een onthaal en een wachtruimte. Bij
dit onthaal kan je documenten zoals bijvoorbeeld
attesten van woonst en gezinssamenstelling afhalen. Makkelijk voor de burger en de ambtenaar
die rijbewijzen, identiteitskaarten, reispassen ed.
moet afleveren kan zich hierop focussen.
Voorlopig is dit onthaal er enkel nog maar voor
de diensten burgerlijke stand en bevolking. Voor
deze twee diensten werken we nog met vrije openingsuren.
Niet-Belgen worden in het tijdelijk gemeentehuis
op afspraak geholpen.
Zo’n nieuwe werkwijze vergt een aanpassing. Voor
iedereen, burger zowel als ambtenaar, is het wat
zoeken. De medewerkers zijn alvast tevreden met
deze nieuwe manier van werken.
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Asterix
Column van Peter De Groote in De Tijd van zaterdag 24 september 2016

‘En het begon allemaal drie jaar geleden toen ik een elektriciteitskabel over
de haag van mijn buurman gooide.’ Wie over de instap van het Chinese staatsbedrijf State Grid in de Vlaamse distributienetbeheerder Eandis schrijft, krijgt
bijzondere berichten in zijn mailbox. Van bezorgde burgers tot bozige economen. En soms van onverwachte verzetsstrijders: Marc Bellinkx, een 46-jarige
leraar informatica en aardrijkskunde uit Kontich bijvoorbeeld.
Kontich was de eerste Vlaamse gemeente die riep dat de instap van de Chinese overheid in cruciale infrastructuur toch niet zo’n goed idee was. Eind 2015,
toen nog geen sprake was van Chinezen, sputterde ze al tegen. “Waarom zoeken naar een privépartner als zoveel geld ligt te slapen op spaarboekjes?“
vroeg Marc Bellinkx, als bestuurder van de regionale Eandis-entiteit. Toen
de Chinezen op de proppen kwamen, herhaalde hij zijn vraag. Zijn collega’s
bestuurders, van wie enkelen zich vorige week in de Tijd beklaagden dat ze
niet wisten wat ze deden, luisterden niet en stemden voor. Dankzij geld van de
Chinezen zou Eandis een kaskoe blijven van steden en gemeenten, en daarmee was het werk gedaan.
Bellinkx overtuigde gemeente, oppositie, en zal ook overtuigen op de beslissende algemene vergadering van Eandis op 3 oktober. Kontich wordt dan een
Asterix-dorp in een dividendverslaafd Vlaanderen. En dat begon dus allemaal
drie jaar geleden met een elektriciteitskabel. Bellinkx had van zijn ouders een
dak vol zonnepanelen gekregen. Als voorschot op de erfenis. Toen bekend
raakte dat de stroomfactuur van elke Vlaming stevig zou stijgen omdat de
subsidies van de zonnepanelen een enorm gat in de begroting sloegen, gooide
Bellinkx een kabel over de haag. ‘Ik voelde me geviseerd. En ik wilde delen. Ik
had te veel stroom, mijn buurman zonder panelen kon er niet van profiteren
én zou zijn factuur zien stijgen. Dat vond ik niet kunnen.
De buurman brandde vervolgens dagenlang zijn rolluiken af met de stroom
van Bellinkx. Tot de Vlaamse energieregulator VREG en Eandis kwamen vragen om daarmee op te houden. ‘Illegaal’ klok het. ‘Als iedereen zo gaat beginnen.’ Bellinkx staakte zijn verzet niet. Hij ging in de gemeentepolitiek en
richtte de ‘energetische denktank’ Kontich Stroomt op. Hij becijferde dat het
goedkoper was om de straatverlichting in de gemeente te vervangen door
ledlampen en dat uit te besteden aan een firma uit Nederland. ‘Niet zo snel’,
zei Eandis. ‘Als iedereen zo gaat beginnen.’ Hij bleef aandringen om zijn
stroomoverschot te delen, ook met minderbedeelden uit de buurt. Kon niet,
mocht niet. Uit protest liet Bellinkx vorig jaar tijdens een zomernacht een
elektrische chauffage branden in zijn tuin. ‘Dat mocht dan weer wel!’
Bellinkx is nu vastbesloten de rest van Vlaanderen aan te steken. Als de visie
van bieven komt, dan wel van onderuit. Als iedereen zo gaat beginnen, komt
het vast wel goed.
Peter De Groote is Weekend-redacteur bij De Tijd.
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Een gemeente om
fier op te zijn
Kontich neemt het voortouw op vele
vlakken
Op enkele jaren tijd veranderde de gemeente Kontich van een trage volger
naar een voorloper op vele vlakken.
Vroeger hoorden we dikwijls als argument om een dossier goed te keuren of
om een actie op te starten: “het is verplicht” of “al onze buurgemeenten doen
het ook”. Kontich was een echte volger.
Nieuwe zaken moest je niet in Kontich
komen zoeken. Vaak werd gezucht over
‘het dorp van de gemiste kansen’.
Vandaag is dat volledig anders. Het nieuwe Kontich is vaak bij de eerste gemeenten om iets slim in te voeren of uit te proberen.
Zo kwam één van de eerste fietsstraten
van Vlaanderen in Kontich. De Lintsesteenweg zie je nu opduiken als goed
voorbeeld in verschillende publicaties
over mobiliteit zoals die van fietsberaad.
Onder het nieuwe fietspad in de Ooststatiestraat legden we wortelbruggen zodat
de bomen kunnen blijven staan en we
niet moeten vrezen voor wortelschade in
de toekomst. Samen met de stad Aalst is
Kontich de eerste gemeente die dit toepast in Vlaanderen.
In Kontich Kazerne voerden we als een
van de eerste Vlaamse gemeenten een
schoolstraat in. Er wordt nu een Octopusbareel geïnstalleerd. Enkel Aalst
en Leuven waren hiermee iets sneller.
Kontich plaatst het derde exemplaar in
Vlaanderen.
In het woonbeleid werkt onze regio als

eerste met attesten om de kwaliteit van
de woning te bepalen. Kontich was hiervan de trekker en de allereerste om dit
op de gemeenteraad goed te keuren.
Terwijl alle gemeenten op zoek zijn naar
een manier om versneld huizen te isoleren, maakt Kontich een concreet plan
voor 2017 en wil de intercommunale
Igean graag meewerken om het te kunnen kopiëren naar andere gemeenten.
Met 15 hectare natuuruitbreiding waarvan bijna 6 hectare nieuw bos in vier
jaar tijd staat Kontich aan de top van de
Vlaamse gemeenten, waar gemiddeld
het bosoppervlak nog verder krimpt. Dat
was helaas vroeger in Kontich ook zo
(van ’84 tot ‘94 -3,8% ; van ’94 tot 2004
-0,8% ; van 2004 tot 2014 -0,1%). Die dalende trend is nu omgebogen naar een
toename van bos. En die bijkomende
natuur en bos creëert dan weer opportuniteiten voor nieuwe trage wegen en
ruimte voor water(berging).
En dan is er nog de interne reorganisatie
die we op eigen kracht samen met het
personeel ontwikkelen. Vorige maand
nog kwam een adviesbureau Veerle en
Joost interviewen over het traject dat
we in Kontich lopen, omdat het een interessant voorbeeld is. In februari staat
de Kontichse personeelsreorganisatie
uitvoerig in het vakblad “Lokaal” van de
Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten. Die eer viel Kontich nooit eerder te beurt.

Hessepoellei
is nieuwe
trage weg
in Waarloos
Veilig doorsteken van de
Beekboshoek naar Berkenhof, kan vanaf nu via
de trage weg achter ’t
Wisterke. Je kan er veilig
wandelen of fietsen langs
de terreinen van de Veteranen.
Op 16 oktober werd de
nieuwe trage weg feestelijk geopend. De eer om
het lint door te knippen
viel te beurt aan de nestor
van de gemeenteraad, Jef
Plasmans. Wim Annaert stak een handje toe en
burgemeester Bart Seldeslachts supporterde.

Uit : “fietsstraten in Vlaanderen” van fietsberaad Vlaanderen - juni 2015
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