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Onze dromen voor Kontich schreven we neer in een am-

bitieus programma dat de kiezer duidelijk kon smaken. 

Tijdens de onderhandelingen met onze coalitiepartner 

deden we wat water in onze wijn. Als kleinste partner 

in de meerderheid zijn we nochtans fier over de geza-

menlijke beleidsnota. Immers, onze prioriteiten zijn 

er in grote mate in opgenomen. Het klopt dat we onze 

ambitie om de gemeentelijke belastingen op arbeid te 

verlagen, niet konden doordrukken. Na ruim overleg be-

sloten we samen met onze coalitiepartner dat het beter 

is om eerst de schulden uit het verleden weg te werken 

en pas nadien de belasting te verlagen. De oppositie zal 

ons deze toegeving onder de neus blijven wrijven, maar 

wie een beetje van politiek kent, weet dat het altijd een 

kwestie  van geven en nemen is en dat niemand ál zijn 

punten kan scoren.

Waar vele gemeenten niet in slaagden, dat kregen we in 

Kontich wel voor mekaar. We maakten een langetermijn-

planning (BBC) zonder belastingverhogingen of perso-

neelsafslankingen te moeten  doorvoeren. Daar staat wel 

tegenover dat we geen enkel overheidsgebouw ongebruikt 

willen laten leegstaan. Toen we op 1 januari 2013 het be-

stuur overnamen, waren grote delen van De Ploeg op het 

Sint-Jansplein, het grootste deel van het oude gemeente-

huis van Waarloos, het OCMW-huis in de Molenstraat en 

zelfs belangrijke delen van het gemeentehuis ongebruikt. 

Het huidige bestuur voert een actief patrimoniumbeleid. 

Alle gebouwen zijn in kaart gebracht en krijgen een dui-

delijke functie. Een dienst patrimoniumbeheer voor ge-

meente én OCMW krijgt vorm om alle gebouwen ordente-

lijk te kunnen beheren.

Andere dossiers die we erfden, eisen veel aandacht op. De 

aanzienlijke technische problemen in het zwembad wer-

den voorheen meermaals provisoir verholpen. Wij kiezen 

nu voor een grondige aanpak, ook al kost dat meer tijd. De 

peperdure projecten op initiatief van het vorige bestuur, 

zoals de polyvalente zaal (meer dan 2,5 miljoen euro) en 

het kinderdagverblijf te Waarloos (meer dan 1,5 miljoen 

euro), konden we niet meer bijsturen en voeren we on-

gewijzigd uit. Maar de renovatieplannen van het Altena-

landhuis hebben we wél volledig herwerkt om het budget 

toch nog op een redelijk niveau te krijgen.

Alle nieuwe projecten, die wij opstarten, moeten veel 

bedachtzamer uitgewerkt worden in functie van de kos-

tenstructuur. We zullen in elk project zoveel mogelijk 

meerdere publieke functies combineren om het globale 

prijskaartje zo laag mogelijk te houden. Efficiënt besturen, 

heet dat. Naast het Altena-landhuis gaat het hier over de 

BKO  in Kontich-Kazerne, die we willen laten samengaan 

met een project rond sociaal wonen, de BKO-gebouwen 

in Waarloos, die we nu ook in de zomermaanden zullen 

GEEN AVONTUREN!
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STAP VOOR STAP WELOVERWOGEN VERANDERINGEN DOORVOEREN

openstellen voor kinderopvang, en het 

gemeentehuis waar we gemeente- én 

OCMW-diensten onder één dak zullen 

samenbrengen.

Het commentaar van CD&V dat de 

coalitiewissel geen revolutie teweeg 

heeft gebracht, vind ik een mooi com-

pliment. Het is nooit onze bedoeling 

geweest om het dorp op zijn kop te 

zetten of om alle veranderingen on-

middellijk en onvoorbereid door te 

voeren. We werken doordachter en 

planmatiger dan voorheen het geval 

was. Blijkbaar voelt de CD&V dat aan 

als continuïteit. “Geen avonturen!” 

was hun verkiezingsslogan. Ik hoop 

dat ze vaststellen dat de nieuwe be-

stuurders geen avonturiers zijn maar 

wel verantwoordelijke beleidsmakers.

KONTIch IS EEN NIEUW 
BOOMMONUMENT 
RIjKER!

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een heuse houts-

kulptuur in het Kapellekesbos te Kontich-Kazerne. Dit kadert in 

de actie ‘buitengewone plekjes’ waarin de gemeente samen met 

de Provincie Antwerpen, het Landschapspark Zuidrand en Na-

tuurpunt de omgeving van de boskapel een nieuwe ‘look’ geven. 

Tussen nu en het najaar worden nog enkele speelaanleidingen 

aangelegd en worden een aantal lindebomen aangeplant waar-

door de boskapel opnieuw een oase wordt omgeven door het in 

2013 aangeplante en opgroeiende Langbos. Het nieuwe ‘Boom-

monument’ met verwijzingen naar kapel en natuur is zichtbaar 

vanop de fiets-o-strade en zal snel een 

echte publiekstrekker worden!

Momenteel loopt er van 2 juni tot 31 

juli een publiekswedstrijd om het bes-

te favoriete plekje naar de overwin-

ning te stemmen: surf dus snel naar 

http://www.buitengewoneplekjes.

be/gerealiseerde-plekjes/ en klik 

op ‘Kontich’ om je buitengewone 

stem uit te brengen!

REchTZETTING

De redactie wenst zich hierbij uitdrukkelijk te verontschul-
digen tegenover al wie bezwaar had bij het gebruik zonder 
voorafgaande ouderlijke toestemming van foto’s met portret-
ten van kinderen in de vorige editie van de SANDERKRANT. 
We hebben het volste begrip voor uw standpunt en zullen 
erop toezien dat de bepalingen rond het portretrecht in alle 
volgende edities worden nageleefd.
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duidelijk zullen maken dat een Grote Ant-

werpse Ring door Kontich geen wenselijk 

alternatief is. 

cD&V-VOORSTEL GAAT REGELREchT IN 
TEGEN hET BELANG VAN KONTIch

Een ander plan dat het Gewest onder-

zoekt is de R11bis, een tunnel onder de 

bestaande R11. Daarbij is een aansluiting 

nodig op de E19 te Wilrijk ter hoogte van 

de Craeybeckxtunnel. Er is onvoldoende 

plaats in Wilrijk om een volledig klaver-

blad aan te leggen. Enkel de aansluiting 

naar het zuiden (richting Kontich-Meche-

len-Brussel) is mogelijk. Het verkeer dat 

de andere kant op moet (richting Antwer-

pen) wil men rechtsomkeer laten maken 

door middel van een keerlus ter hoogte 

van het UZA op grondgebied Edegem, nog 

voor de kruising met de Drie Eikenstraat. 

CD&V stelt voor om die keerlus niet in 

Edegem te leggen maar in Kontich. Daar-

mee trekt ze grote werken naar Kontich, 

met de bijbehorende ongemakken. Maar 

dit betekent ook dat al het verkeer van 

de R11bis dat richting Antwerpen moet, 

eerst tot in Kontich moet rijden om vervol-

gens terug te draaien naar Antwerpen. Al 

dat verkeer passeert dan twee keer langs 

onze deur. 

We begrijpen niet dat de vorige burge-

meester van Kontich een plan voorstelt 

dat zo nadelig is voor onze gemeente. Bo-

vendien zou het Kontichse klaverblad ver-

anderen in een ‘ovonde’, wat de ontslui-

ting danig zou verbeteren en dus – vrezen 

wij – de uitbreiding van industriegebied 

Satenrozen weer op de agenda zal plaat-

sen. 

Dit ondoordachte voorstel trekt nog meer 

verkeer aan en dat willen wij absoluut 

niet. 

De Vlaamse overheid onderzoekt alternatieven voor het drukke verkeer over de Antwerpse Ring. Eén van die alternatie-

ven loopt door Kontich, achter de Helenaveldstraat en maakt de verbinding met de E19 ter hoogte van de Zandbergen.

Het spreekt voor zich dat we dit alternatief helemaal niet zien zitten. Kontich heeft geen baat bij deze ingreep, maar lijdt 

wel onnoemelijk veel schade.

Voor men aan de opmaak van een milieueffectenrapport 

(MER) begon, vroeg men aan het publiek suggesties om 

het onderzoek te vervolledigen. De gemeente Kontich heeft 

deze procedure aangegrepen om alle mogelijke knelpun-

ten aan te stippen.

Daarbij ging het onder meer over verkeerskundige aspec-

ten zoals de te korte afstand van de twee op- en afritten-

complexen op de E19, de hypotheek op de geplande ver-

bindingsweg tussen N1 en N171, de verkeersafwikkeling 

tijdens de werken en het aanzuigeffect van bijkomend ver-

keer door de nieuwe infrastructuur.

We zagen ook belangrijke veiligheidsaspecten die in te-

genspraak zijn met de Europese Tunnelrichtlijn: het wij-

zigen van het aantal rijstroken in of kort voor de tunnel, 

het veroorzaken van weefbewegingen en de aanleg van een 

scherpe bocht in de tunnel.  

Naast verkeer en veiligheid is het effect op het leefmilieu 

de kern van een milieueffectenrapport. We vragen een 

onderzoek naar de gevolgen voor de luchtkwaliteit in de 

Altenawijk te Kontich. We vragen een onderzoek naar de 

geluidseffecten op die woonwijk en we vragen een onder-

zoek naar het effect van de bijhorende verlichting in een 

beekvallei.

We voorzien belangrijke problemen op ruimtelijk vlak. We 

vragen te onderzoeken waar alle opgedolven grond voor de 

tunnels gestockeerd zal worden en hoeveel open ruimte 

hierdoor in beslag zal genomen worden.  We vragen te on-

derzoeken wat de gevolgen zullen zijn als het gebied van 

de Zandbergen opgeofferd wordt aan een nieuw aanslui-

tingscomplex op de E19.

We vragen om, in het kader van de evaluatie van de effec-

ten op deze beekvallei, het rapport  ‘Ecologisch inrichtings-

plan Edegemse beek’ opgesteld door de provinciale dienst 

Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid, mee op te nemen.

Dorpslijst Sander is ervan overtuigd dat deze bijkomende 

onderzoeken in het kader van het milieueffectenrapport 

GEEN GROTE 
ANTWERPSE RING 
DOOR KONTICH
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DE WAK WAS 
WEER STRAK
De Week van de Amateurkunsten (WAK) is voorbij. Misschien was 
ook jij een kunstenaar of een van de vele bezoekers. Ik heb alvast 
weer genoten. Er waren echte pareltjes bij. Ik stond versteld van 
de diversiteit: niet alleen schilderijen, maar ook juwelen, kaarsen 
en zelfs prachtige kunstwerkjes uit chocola. Ook het muziekaan-
bod was van hoog niveau.
Dank zij dit mooie initiatief heb ik weer veel mensen ontmoet en 
heb ik kunnen peilen naar de bron van hun scheppende kracht. 
Al jaren is dit voor mij een zekerheid: we hebben bakken talent 
in onze gemeente. Vergeet de geringschattende bijgedachte die 
het woord ‘amateur’ al eens oproept. Wat mij betreft zijn deze 
mensen stuk voor stuk raskunstenaars. 
Ik hoop dat de gemeente Kontich de WAK zal blijven steunen na 
het afscheid van bezielende kracht Rita Dierckx, die nu gaat ge-
nieten van haar pensioen. Dank je wel, Rita, voor al die jaren van 
begeestering. Je kan terecht fier zijn  op een benijdenswaardig 
palmares.

Greet Blommaert
greet.blommaert@kontich.be

GEEN hELIhAVEN 
IN DE STATIONS-
OMGEVING
Toen bekend raakte dat er een vergunningsaanvraag liep 
voor de exploitatie van een helihaven aan de overzijde van 
het station, op het grondgebied van Lint, steunde het ge-
meentebestuur de ongeruste inwoners van Kontich-Kazerne. 
Het Kontichse schepencollege heeft spontaan zijn negatief 
advies overgemaakt aan de gemeente Lint op basis van de 
te verwachten geluidshinder en de mogelijke risico’s van 
frequente helikoptermaneuvers in de onmiddellijke omgeving 
van de spoorweginfrastructuur. Na grondig onderzoek is de 
gemeente Lint gevolgd en heeft ze de vergunning geweigerd. 
Bedankt collega’s uit Lint!
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K17
Het project “Kontich 2017”, kortweg 

“K17” staat op de rails. Het opzet van 

deze onderneming is de ondersteu-

nende diensten van de gemeente, het 

OCMW en het Autonome Gemeente-

bedrijf (AGB) te integreren in nieuwe, 

efficiëntere structuren. Dat de mede-

werkers van de respectieve diensten 

zelf in taakgroepen de nieuwe orga-

nisatie uittekenen, dat is nu precies 

de kracht van dit project. De supervi-

sie is in handen van een stuurgroep, 

samengesteld uit twee schepenen, 

de voorzitter van het OCMW, de ge-

meentesecretaris, de secretaris van 

het OCMW en ook de twee financieel 

beheerders. 

GEÏNTEGREERDE VRIjETIjDSDIENST

Vanaf het najaar starten we in Kontich 

met een geïntegreerde vrijetijds-

dienst. Dit betekent dat alle mede-

werkers van de gemeente die vroeger 

los van elkaar domeinen als sport, 

cultuur en jeugd behartigden in één 

dienst zullen worden samengebracht. 

De geïntegreerde vrijetijdsdienst 

zal gevestigd zijn in de bib aan het 

Sint-Jansplein. Ook bij het uitteke-

nen van deze nieuwe structuur is er 

nauw samengewerkt met de betrok-

ken ambtenaren. Zonder hun kennis 

en ervaring op het terrein was het 

resultaat nooit van hetzelfde niveau 

geweest. Binnen deze eengemaakte 

dienst zullen de medewerkers voor-

namelijk vanuit hun talenten kunnen 

werken en wordt er sterk ingezet op 

teamgeest. Enerzijds zal er daardoor 

ruimte vrijkomen om voldoende in-

houdelijk te werken, anderzijds zal de 

dienstverlening naar de inwoners van 

Kontich er wel bij varen. De tijd dat ze 

voor een gesloten deur stonden, door 

afwezigheid of ziekte van één ambte-

naar, behoort vanaf dit najaar tot het 

verleden.

“KONTIch ZOMERT!” KOMT ERAAN

Dit jaar brengen we ons volledige zo-

meraanbod van alle activiteiten die in 

Kontich plaatsvinden  tussen eind juni 

en eind september samen onder een-

zelfde noemer: “Kontich Zomert!”. Zo 

zal de Kontichnaar allicht makkelijker 

zijn gading kunnen vinden in het ruime 

aanbod. 

WERKEN AAN cOMMUNIcATIE

Samen met de cultuurraad werd er de 

laatste maanden sterk ingezet op de 

verbetering van de communicatie rond 

cultuur. Zo waren er informatieavon-

den waarop de culturele verenigingen 

van Kontich-Waarloos konden ken-

nis maken met de mogelijkheden om 

hun activiteiten kenbaar te maken via 

de webstek van de gemeente Kontich, 

meer bepaald in de UITagenda. 

We beraden ons ook verder over de 

vormgeving van een heus cultureel 

e-zine, dat zal functioneren naast de 

vertrouwde en fel gesmaakte UIT-

krant. 

Minstens één keer per jaar zal de 

cultuurraad een informatieve avond 

organiseren over een thema dat voor 

alle verenigingen, die Kontich-Waar-

loos rijk is, van nut kan zijn. Dat kan 

bijvoorbeeld gaan over doelmatig ge-

bruik van de sociale media, of ook nog 

over hoe je het best vorm geeft aan 

een affiche of een flyer om je doelpu-

bliek zo goed mogelijk te bereiken. 

RUIMTE VOOR cULTUUR

Het renovatiedossier Altena werd op-

nieuw ter hand genomen. Veerle Van 

Dyck (schepen cultuur) zette mee 

haar sterke schouders onder dit pro-

ject. Samen met Bart Seldeslachts 

(schepen patrimonium), de betrok-

ken ambtenaar en de aangestelde ar-

chitecten bekeek ze hoe de door het 

vorige bestuur vrij royaal begrote re-

novatiewerken met beperkter budget 

gerealiseerd konden worden, zonder 

evenwel aan kwaliteit in te boeten. 

Ander studiepunt was een invulling 

waarbij zoveel mogelijk actoren ge-

bruik zouden kunnen maken van de 

prachtige locatie. Deze ingewikkelde 

denkoefening is uitgemond in een 

voorstel tot renovatie dat budgettair 

binnen redelijke grenzen blijft. Boven-

dien zal de bijkomende ruimte inten-

sief gebruikt worden. De muziek– en 

woordafdeling van de muziekschool 

alsook het Gemeenschapscentrum – 

Cultuurpunt Altena zullen in de gere-

noveerde Altena-site een onderkomen 

vinden. De vergaderruimtes en de 

leslokalen op de bovenverdiepingen 

zullen gebruikt kunnen worden door 

de verenigingen, maar steeds in ge-

deeld gebruik met de muziekschool. 

Cultuurcafé Altena – dat rechtstreeks 

verbonden zal worden met de Altena-

kapel – zal als cultureel trefpunt ook 

deel uitmaken van het complex. 

Cultuurcafé Altena heeft in december 

2013 zijn deuren geopend. Het exploi-

tatievoorstel van de nieuwe uitbater/

concessionaris werd weerhouden om-

dat het, zoals vooropgesteld, cultuur 

en gezellig tafelen verzoent en daar-

bij de bewoners van de aanpalende 

serviceflats niet uit het oog verliest. 

Ondertussen hebben al enkele kun-

stenaars hun werk in het café tentoon-

gesteld. In de loop van de maand au-

gustus wordt er in Cultuurcafé Altena 

elke vrijdagavond een film vertoond.

Na afloop van de renovatie zal de con-

cessie voor Cultuurcafé Altena op-

nieuw opengesteld worden. 

ZOU EEN HEEL KLEIN BEETJE 

STRUCTUUR 

SOMS NIET BETER KUNNEN ZIJN?

CULTUUR
MET DE C vAN KONTIcH

Veerle Van Dyck
veerle.van.dyck@kontich.be

De inwoners van Kontich-Waarloos 

merken er misschien niet zoveel 

van, maar achter de muren van het 

gemeentehuis en in talloze  

vergaderruimtes werken we  

intensief rond personeelsbeleid en 

trachten we nieuwe structuren voor 

interne communicatie vorm te geven.
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VERSTERKING SOcIALE DIENST 
IS EEN FEIT
Dorpslijst Sander vindt een attent 

sociaal gemeentelijk beleid erg be-

langrijk. Mensen met mindere kansen 

of een tegenslag moeten we gepast 

terug op weg helpen om het ‘normale 

leven’ snel weer te kunnen opnemen. 

Daarom steunden we voluit de aan-

stelling van een bijkomende sociaal 

werker op de sociale dienst van het 

OCMW. Hierdoor kan deze dienst op 

vraag en op maat de klanten doeltref-

fender en sneller begeleiden, steeds 

op zoek naar de best mogelijke oplos-

sing. Ook het preventief opsporen en 

oplossen van problemen kan door 

deze personeelsuitbreiding beter 

aangepakt worden. Voor Dorpslijst 

Sander is het OCMW-vangnet een 

noodzakelijk sluitstuk van een mo-

dern sociaal beleid.

DE LANGE WEG NAAR EEN KLEINSchALIG 
WOON- EN ZORGCENTRUM 
VOOR WAARLOOS

In Waarloos komt een woon- en zorgcentrum, daarover is iedereen het eens. Het vorige gemeentebestuur had in dit 

verband een constructie opgezet met de kerkfabriek en de vzw compostela. Maar de plannen van de vzw compostela 

waren veel te grootschalig voor de omgeving. Waarloos ligt immers in het buitengebied en daar kan enkel nog in de 

dorpskernen gebouwd worden, op voorwaarde dat het project inpasbaar is in de omgeving. 

In zijn verslag van 16 augustus 2012 
adviseerde de provinciaal steden-
bouwkundig ambtenaar om de 
stedenbouwkundige vergunning te 
weigeren. Hij oordeelde dat er geen 
sprake is van een aanvaardbare 
inpassing in de omgeving en dat er 
een drastische breuk optreedt in het 
straatbeeld. Hij heeft ook vragen 
omtrent het grote aantal parkeer-
plaatsen en het aanzuigeffect van 
zulk een omvangrijk project op de 
mobiliteit in Waarloos. “Samenvat-
tend dient te worden besloten dat het 
project te grootschalig is en overgedi-
mensioneerd is voor de omgeving. De 
aanvraag kan vanuit oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening niet voor 

vergunning in aanmerking komen” 
staat letterlijk in het advies te lezen.

Dit strookt volledig met het standpunt 
van de omwonenden en met dat van 
Dorpslijst Sander. Omdat een zorg-
centrum voor Waarloos zo belangrijk 
is, willen we graag op zoek gaan 
naar een compromis. Tot nu toe is de 
vzw Compostela niet bereid om haar 
plannen te herzien. De buurtbewo-
ners hebben nochtans aangeven dat 
ze beseffen dat er een gebouw kan 
komen op voorwaarde dat het ruimte-
lijk inpasbaar is.

Inmiddels heeft de provinciale depu-
tatie opnieuw in gunstige zin beslist 

over de bouwvergunning. De provin-
ciaal stedenbouwkundig ambtenaar 
heeft hierbij een advies uitgebracht 
dat volledig tegengesteld is aan zijn 
oorspronkelijke beoordeling.

Dorpslijst Sander wil dat Waarloos 
een dorp in buitengebied kan blijven 
en blijft de mening toegedaan dat een 
al te grootschalig woon- en zorgcen-
trum de onmiddellijke omgeving te 
zwaar zal belasten. Tegelijkertijd wil-
len we een zorgvoorziening realiseren 
die aangepast is aan Waarloos, zowel 
ruimtelijk als op het vlak van bereik-
bare zorg voor iedereen.

Sanderkrant -9

STEF BOSSAERTS
stef@dorpslijstsander.be
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POLITIEK & 
MOBILITEIT
In onze regio bijt de politiek wel eens haar tanden stuk op de mobiliteits-

knoop. Zo werd in Kontich in 2012 een politieke meerderheid naar de oppo-

sitiebanken verwezen na fel verzet tegen een ongelukkig vcP. Het Mortselse 

mobiliteitsverhaal heeft zijn vurige voor- en tegenstanders. En dan hebben 

we het nog niet over het Oosterweeldossier met al zijn tentakels. Niet alleen 

in de Antwerpse politiek, maar ook op het niveau van de vlaamse regering 

zorgt deze netelige kwestie voor heel wat kopzorgen.

OP ZOEK NAAR DE OPLOSSING
De vraag die we ons moeten stel-
len is welke verantwoordelijkheid 
de politiek hierin draagt en of ze die 
ook werkelijk opneemt. De huidige 
politieke meerderheid met Dorpslijst 
Sander heeft zowel voor als na de 
verkiezingen zeer duidelijk gesteld 
dat het VCP niet OK was en dat er 
naar een betere oplossing moest 
worden gezocht. Andere politieke 
formaties dachten daar anders over. 
Ze staken de handen in de lucht. Ze 
stelden dat er geen oplossing moge-
lijk was zonder omleidingsweg, of dat 
de oplossing voor de ene straat een 
probleem creëerde voor de andere.
Hier ligt de eerste en misschien wel 
belangrijkste politieke verantwoor-
delijkheid, met name de wil om tot 
een betere oplossing te komen. Onze 
bestuursmeerderheid heeft deze stap 
gezet.

ONAFhANKELIjK ADVIES
De tweede stap, als het over politieke 
verantwoordelijkheid gaat, betreft het 
inzicht in de eigen beperkingen. Po-
litici moeten durven toegeven dat ze 
niet alles weten en kunnen. Zeker op 
het gebied van mobiliteit is de verlei-
ding groot om te denken dat je zelf de 
oplossing kunt aanbrengen. Meestal 
is die echter eenzijdig en wordt ze 
beïnvloed door de eigen ervaringen 
en gevoeligheden. Politici moeten het 

eigen gelijk durven loslaten en onaf-
hankelijk advies vragen aan technici. 
Dat hebben wij gedaan. We hebben 
de studieburelen Mint en Vectris 
aangesteld om een wetenschappelijk 
onderbouwde analyse te maken van 
het verkeer in Kontich en voorstel-
len ter verbetering te formuleren. 
Hiertegen kwam zwaar verzet van de 
oppositie, vooral van de kant van de 
vorige bestuurders. Zij verspreidden 
de idee dat het studiewerk overbodig 
was. Daarin verschillen we dan fun-
damenteel van mening.

REAcTIES, AANBEVELINGEN EN 
SUGGESTIES WELKOM

De derde stap op het gebied van poli-
tieke verantwoordelijkheid is evenzeer 
van wezenlijk belang. Het ware een 
grote fout geweest als het gemeen-
tebestuur zomaar klakkeloos de tech-
nische adviezen had overgenomen 
en doorgevoerd. Nee, de bevindingen 
die uit de studie naar voor kwamen, 
dienden eerst nog aan de bevolking te 
worden voorgelegd. Daarom hebben 
we op alle mogelijke manieren de 
bevolking geïnformeerd en gecon-
sulteerd. Zo organiseerden we een 
brede infovergadering. Maar daar-
naast bespraken we de plannen ook 
met kleinere groepen zoals scholen, 
actiecomités en middenstandsvereni-
gingen en met organisaties zoals de 
fietsersbond en het openbaar ver-

voer. Alle reacties, aanbevelingen en 
suggesties zijn door het studiebureel 
mee in overweging genomen. Som-
mige voorstellen werden ook effectief 
verwerkt in de plannen of hebben tot 
een aanpassing geleid. Deze toet-
singsfase heeft veel tijd gevraagd, 
maar naar onze mening is ze heel 
erg belangrijk. We gaan ervan uit dat 
de dialoog tussen technici, politici en 
inwoners tot een optimaal resultaat 
kan leiden.
Tot slot draagt de politiek de ver-
antwoordelijkheid om de plannen 
daadwerkelijk uit te voeren. Ook die 
verantwoordelijkheid zullen we niet 
uit de weg gaan.

OOK U BENT EEN ONDERDEEL VAN 
hET VcP

Sommige inwoners vinden dat het 
allemaal wel erg lang duurt. Dat is 
ook zo. Maar we willen niet over één 
nacht ijs gaan en elke stap in de pro-
cedure vraagt nu eenmaal zijn tijd.
Op het moment dat de plannen in 
de praktijk worden omgezet, zal er 
aanvankelijk een aanpassingsperi-
ode zijn. De eerste dagen en weken 
zal het verkeer wellicht minder vlot 
verlopen. Na verloop van tijd zullen 
de weggebruikers thuis geraken in de 
nieuwe situatie en moeten de posi-
tieve effecten zichtbaar worden.
Daarmee komen we tot het sluitstuk, 
de verantwoordelijkheid van ons al-
lemaal. Want verkeer is meer dan 
alleen maar wat voorzieningen en 
wat verkeersregels. Het gaat ook over 
ons gedrag. Passen we onze snel-
heid aan? Kiezen we voor het juiste 
vervoermiddel? Bezondigen we ons 
aan foutparkeren of niet?

Als we allemaal onze verantwoor-
delijkheid opnemen, dan kunnen 
we én de behoefte aan mobiliteit én 
de vraag naar een leefbaar en veilig 
dorpscentrum met elkaar verzoenen. 
Kan da? Ja, da kan.
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We moeten werken aan een betere 

communicatie tussen bestuur en 

inwoners. De gemeente moet niet 

alleen instaan voor een correcte 

informatieverstrekking, ze moet 

ook voortdurende wederzijdse 

communicatie aanmoedigen. We 

moeten actief op zoek gaan naar 

het overleg met inwoners, bedrij-

ven en verenigingen. 

Een eerste stap daartoe was de 

“Luisterronde”, waarbij het sche-

pencollege in 2013 alle wijken van 

Kontich en Waarloos bezocht.

WIjKRADEN hEBBEN DE WIND IN 
DE ZEILEN

De gemeenteraad aanvaardde het 
voorstel om een reglement goed te 
keuren voor de oprichting van dorps- 
en wijkraden. We waren er immers 
van overtuigd dat zo’n wijkgebonden 
overleg van grote waarde zou zijn om 
het contact tussen het gemeentebe-
stuur en de inwoners te bevorderen. 
Onze verwachtingen werden sterk 
overtroffen door het enthousiasme 
waarmee het wijkoverleg van Kon-
tich-Kazerne en de dorpsraad van 
Waarloos uit de startblokken schoten. 
Hopelijk volgen er nog meer initiatie-
ven in deze zin.

VAN PRATEN NAAR DOEN
Er is al een grote stap gezet, maar 
het mag niet blijven bij praten en 
luisteren alleen. We moeten tot actie 
komen.
Zo zette het wijkoverleg Kontich-
Kazerne in mei al een geslaagde 
opruimactie op touw aan het station 
en in de Lintse steenweg. 

De GROS (Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking) maakte 
een ommezwaai van financiële actie 
(11.11.11-actie) naar projectwerking. 
Hierbij ondernemen mensen uit 
Kontich zelf actie om een steunende 
relatie op te bouwen met gemeen-
schappen elders in de wereld. In elke 
editie van het gemeenteblad wordt 
zo’n project toegelicht.
Voor het eerst diende de gemeente 
Kontich een subsidiedossier in voor 
haar derdewereldwerking. We kregen 
nog geen bevestiging, maar verwach-
ten toch steun voor de verbredende 
en participatieve werking van de 
GROS.
Ook de FAIRTRADE-werkgroep is heel 
bedrijvig en organiseert met groeiend 
succes de boerenmarkt in Waarloos 
die in haar aanbod elk jaar een beetje 
meer aandacht heeft voor ecologi-
sche aspecten.
 

SENIOREN OP SPEED
De seniorenraad neemt een vliegende 
doorstart met een nieuwe bestuurs-

ploeg. Alle mandaten zijn ingevuld, 
uitgezonderd die van voorzitter. We 
willen de werking van De Arend (se-
niorenlokaal in de Magdalenastraat) 
verderzetten. Tegelijk nodigen we 
de seniorenraad uit om inhoudelijk 
beleidsadvies te geven. De keuze van 
de zitbanken in het dorp is daarvan 
een voorbeeld. Het advies van de 
Seniorenraad luidde om één model 
te gebruiken. Dit model moet aange-
naam zitten en vooral onderhouds-
vriendelijk zijn. Daarnaast vragen de 
senioren om op bepaalde plaatsen, 
zoals in de buurt van een speeltuin, in 
een park of op het kerkhof, comfor-
tabelere banken te plaatsen waarop 
men langer kan blijven zitten.

WEG MET OBSTAKELS
De gehandicaptenraad heeft vorig 
jaar gewerkt rond de kwaliteit van 
de voetpaden en de problemen met 
drempels. In de Mechelsesteenweg 
werden reeds aanpassingen doorge-
voerd om mensen met een rolwagen, 
rollator of kinderwagen vlotter te 
laten oversteken. Inmiddels is ook 
de gehandicaptenraad van bestuur 
gewisseld. De Lijn zal aangesproken 
worden over de toegankelijkheid van 
de bussen voor mensen met een 
beperking. Tegelijkertijd werken we 
met de provincie rond een dienst voor 
aangepast vervoer.

WELZIjN: chARTER “GEZONDE 
GEMEENTE”

Op vlak van welzijn hanteren we de-
zelfde methode van inspraak en sa-
menwerking. Samen met de OCMW-
voorzitter ondertekende Joost Fillet 
het charter “Gezonde Gemeente”. 
Specialisten onderzoeken nu welke 
gezondheidsacties voor Kontich op 
de eerste plaats komen en op welke 
punten we snel betere resultaten 

kunnen behalen. Deze suggesties 
zullen we voorleggen aan advies- en 
wijkraden. Ook zullen we de vereni-
gingen uitnodigen om deel te nemen 
aan de acties.

WOONBELEID: MEER SUBSIDIES
Inzake woonbeleid hebben we de 
structuur van de intergemeentelijke 
samenwerking gewijzigd, zodat we 
onze subsidies konden verdubbelen. 
De meeropbrengst wordt verdeeld 
tussen gemeente en OCMW. Beide 
nemen deel aan het woonoverleg zo-
dat we tot één geïntegreerd woonbe-
leid kunnen komen. Daarbij is sociaal 
wonen een belangrijke doelstelling. 
Op dat vlak moet nog een inhaalbe-
weging uitgevoerd worden. Hetzelfde 
geldt voor betaalbaar wonen. De ca-
paciteit van het sociale verhuurkan-
toor Woonweb is sterk toegenomen. 
Door de aanwerving van bijkomend 
personeel verwachten we daar nog 
meer verhuurmogelijkheden en kun-
nen we het bedrag van de subsidies 
aanzienlijk opdrijven.

INTEGRATIE: DE GEMEENTE IS VAN 
IEDEREEN

Dit jaar hebben we ook de eerste 
stappen gezet naar de uitbouw van 
een actief integratiebeleid. Kontich 
telt 1600 inwoners van vreemde ori-
gine. We willen als gemeente actief 
met deze groep omgaan en ook deze 
mensen zoveel mogelijk betrekken bij 
alle activiteiten én bij het beleid. De 
vzw Prisma adviseert ons hierbij. De 
hogere overheid is bereid te subsidi-
eren, maar dan moeten we wel eerst 
een degelijk plan kunnen voorleggen. 
We maken er werk van.

cOMMUNIcATIE & SAMENWERKING

OPNIEUW & cO OPENT 
WINKEL IN KONTIch

Op 21 maart werd in Kontich het 

nieuwe kringwinkelcentrum Op-

nieuw & Co geopend. In aanwezig-

heid van tal van prominenten uit de 

gemeentepolitiek werd de kersverse 

kringwinkel op gang getrokken 

met een tot in de puntjes verzorgde 

avondreceptie. Na toespraken 

van directeur Koen Goemans van 

Opnieuw & Co en schepen Fillet, die 

burgemeester Eric Jacobs verving, 

werden meteen de kassa’s geopend 

zodat de talrijke aanwezigen zonder 

verwijl hun kooplust konden botvie-

ren.

Opnieuw & Co Kontich is gelegen 

aan het kruispunt van de Prins Bou-

dewijnlaan en de Groeningenlei, in 

een voormalig winkelpand van Lidl. 

De winkel heeft een oppervlakte van 

400 vierkante meter met magazijn, 

beschikt over 56 parkeerplaatsen en 

een fietsenstalling en is vlot bereik-

baar met het openbaar vervoer.

Opnieuw & Co is open van 10 tot 

18 uur, van maandag tot en met 

zaterdag.

Opnieuw & co

Prins Boudewijnlaan 1

Kontich

Tel: 03 488 38 83

www.opnieuwenco.be
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GROEN IN OPMARS
DE OPFRISSING VAN HET ALTENAPARK
De groendienst gaat planmatig te werk. Daarvan kan je 
nu al de resultaten zien in het Altenapark. We hebben 
naarstig de schaar gezet in de bamboe en de woekerende 
paplaurier. Daardoor heeft het park een weidser uit-
zicht gekregen. Dat oogt niet alleen prettiger, maar doet 
meteen ook het veiligheidsgevoel toenemen. Ook voor de 
natuur is deze ingreep belangrijk. Omdat er meer licht  
het wateroppervlak bereikt, zal de kwaliteit van het water 
verbeteren, wat dan weer het leven in en rond de vijver 
zal doen toenemen. We bekijken nu ook hoe we aan het 
Gemeentepark in het centrum meer een belevingsfunctie 
kunnen geven in plaats van louter een ‘doorsteekfunctie’. 
We slagen er alvast in om het een beetje uit te breiden. De 
eerste plantsoenen en grasstroken zijn beplant met voor-
jaarsbloeiers of worden ingezaaid met bloemenmengsels 
om onze tanende bijen- en vlinderpopulaties een steuntje 
in de rug te geven. De komende jaren gaan we verder op 
dit elan, liefst met medewerking van de omwonenden. 

ONGEZIEN VEEL GROENVOORZIENING
We roepen buurtbewoners en wijkraden op om deel te 
nemen aan het bedenken van voorstellen voor de lokale 
pleintjes. De ecologische afsluiting die ter hoogte van 
de fiets-o-strade in Kontich-Kazerne gerealiseerd werd, 
alsook de nieuwe voorjaarsbloeiers die reeds op enkele 
kleine plantsoenen en ronde punten werden aangeplant, 
kunnen hierbij misschien als voorbeeld dienen. Ondertus-
sen verschijnen in de plantsoenen van het dorp de eerste 
hoogstamfruitbomen en bessenstruiken. Ook hebben we 
een begin gemaakt met het project ‘Samentuinen’ in de 
tuin van de heemkundige kring. 
Naast de volgehouden aandacht voor groen in de woonwij-
ken, leggen we ook nieuwe accenten in het buitengebied. 
De grote toegangswegen naar de centra moeten opnieuw 
beeldbepalend en landschapsversterkend worden. Zo 
werden alvast in de Keizershoek, de Ferdinand Maesstraat 
en de Duffelshoek nieuwe rijen hoogstamlindebomen, 
amberbomen en zomereiken aangeplant. De komende 
jaren nemen we ons voor deze inspanning voort te zetten 

op de landelijke wegen van Waarloos 
en Kontich. Geen continuïteit dus in 
de groenvoorziening, maar een op-
waartse curve!

BOSSEN OM IN TE HOSSEN
In Kontich-Kazerne maakten we werk 
van een eerste bosuitbreiding en werd 
een retentiebekken aangelegd. In het 
Kapellekesbos krijgt de boskapel een 
‘facelift’ met kunstwerk en speelaan-
leidingen. Later worden er ook nog 
lindebomen bij aangeplant. Op ter-
mijn moet de boskapel een oase van 
verpozing worden te midden van het 
opgroeiende Langbos. In Waarloos 
wordt momenteel een bijkomende 
ecologische retentie aangelegd die 
aansluit bij het in een recent verle-
den aangeplante Hulstmansbos. Een 
tweede bosaanplanting staat hier 
eveneens op het programma. Op het 
gebied van natuur- en bosuitbreiding 
liggen we voor op het schema.

EERST BUFFEREN
Voor het eerst in de Kontichse 
geschiedenis worden de zo belang-
rijke buffergebieden aan KMO-zones 
aangelegd nog vóór de aanvang van 
de bouwwerken. Dank zij deze aanpak 
werd in Satenrozen een groene buf-
ferzone niet opgeofferd aan uitbrei-
ding maar volledig ingericht, inclusief 
het herstel van de winterlopen en 
van de noodzakelijke waterbuffering. 
Deze ingreep kon rekenen op de te-
vredenheid van buurt én bedrijf. In de 
KMO-zone Brouwersveld heeft deze 
nieuwe aanpak geleid tot het herstel 
van de bovenloop en het brongebied 

van de Hessepoelbeek. Ook hier is de 
aanplanting al volop in de was. Een 
ruime vijver zorgt aan deze kant van 
Waarloos voor de nodige waterbuf-
fering. Dit nieuwe groengebied heeft 
nu ook al een naam, mede dankzij het 
advies van de pas opgerichte ge-
meentelijke erfgoedraad. Het herstel 
van het ‘Laerbos’ is een feit.

OVER ZWERFVUIL EN ONKRUID
Ook op het gebied van opruiming van 
zwerfvuil en onkruidbestrijding slaan 
we nieuwe wegen in. We sporen met 
succes scholen en verenigingen aan 
om in hun buurt zwerfvuilacties op 
te zetten. Zo was de zwerfvuilactie 
in het uitgestrekte recreatiegebied 
van de Zandbergen in samenwerking 
met het Sint-Ritacollege wellicht de 
omvangrijkste operatie van zijn soort 
in jaren. Dankzij de aankoop van een 
heetwater-onkruidbestrijdingstoestel 
hebben we een belangrijke stap 

gezet om tegen 2015 het gebruik van 
herbiciden op het openbare domein 
eindelijk volledig te bannen.

MET DE FIETS NAAR DE BAKKER
Voor het eerst in 7 jaar namen we 
de draad weer op met de actie ‘Met 
belgerinkel naar de winkel’. Zo wilden 
we onze inwoners ertoe aanzetten 
hun wagen voor korte verplaatsingen 
op stal te laten staan en eens een 
keertje meer op de fiets te springen. 
Het zou onze dorpskernen zoveel 
leefbaarder en veiliger maken. In 
de onmiddellijke omgeving van de 
deelnemende winkels werden tijdelijk 

extra fietsstallingen geplaatst. De 
bedoeling is om deze waar nodig en 
mogelijk te vervangen door definitieve 
stallingen. Dit initiatief werd gekop-
peld aan de Dag van het Park op 18 
mei in de GASK.

WOONBELEID: EERST DENKEN,  
DAN GROEN
Inzake woonbeleid kunnen we he-
laas niet rond het feit dat het vorige 
bestuur Kontich grotendeels in het 
grootstedelijke gebied Antwerpen 
heeft binnengeloodst. Om de regie 
op het gebied van bebouwing zoveel 
mogelijk in handen te houden, wordt 
een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) 
voor woonzones opgestart. In het 
dossier van het woonuitbreidingsge-
bied Groeningen blijven we vasthou-
den aan onze intenties. Eigenaars 
hebben uiteraard de vrijheid om 
nieuwe pogingen te ondernemen, 
maar we gaan in Kontich de rollen 

omkeren! Een brede trajectgroep 
met vertegenwoordigers uit admi-
nistraties, bestuur, buurt, school en 
actiecomités zit al maanden rond 
de tafel om de problemen rond dit 
gebied – geluidsoverlast, fijn stof, 
duurzaamheid, wonen in landschap 
–  te bespreken met specialisten en 
zo tot een vergelijk te komen over wat 
kan en niet kan.

WIM ANNAERT  
wim.annaert@kontich.be

1. Tuin Heemkundige kring in de Duivenstraat | | | 2.Hessepoelbeek, Waarloos | | | 3. Nieuwe meandering van Hessepoelbeek en retentie in Hulstmans-
bos | | |  4. Bloemenrijk rondpunt door aangepast maaibeheer | | |  5. Bufferzone Waarloos - herlegging van de beek - retentiepoel
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GROOTMOEDER
Enkele jaren geleden, voor ik zelf 
politicus werd, ergerde ik me ook ma-
teloos aan de politiek in het algemeen 
en aan de verkiezingen in het bijzon-
der. Verkiezingstijd: al die propaganda 
in het straatbeeld, al die hoofden van 
die verwaande politieke figuren op 
die affiches. Anderzijds besefte ik wel 
dat iedereen door te gaan stemmen 
toch mee richting kan geven aan het 
beleid. Ik herinnerde me nog dat mijn 
grootmoeder me vertelde dat zij als 
vrouw pas vanaf 1948 mocht meedoen 
aan de democratie. Er zijn trouwens 
nog altijd landen waar vrouwen niet 
mogen gaan stemmen.
Vroeger was ik altijd de eerste om 
een oordeel te vellen over politiek en 
politici. Tot een kennis van me tegen 
me zei: ‘Als ze het volgens jou dan 
toch zo slecht doen, waarom doe je 
het dan niet zelf?’ Daar kon ik niks 
tegen inbrengen. Je hebt hier tenmin-
ste de vrijheid om voor je mening uit 
te komen. Dat is lang niet overal zo. 
Vooral op lokaal niveau, hier in Kon-
tich, zijn er tal van platformen waar 
je terecht kunt met je ideeën om van 
je dorp een aangenamere plek te ma-
ken. Toen Dorpslijst Sander me vroeg 
om mee op de lijst te staan, besloot ik 
om ervoor te gaan.

Maar dan moest ik ook mee cam-
pagne voeren! Daar had ik nog niet 
bij stilgestaan. Plots stond ik ook met 
mijn “onnozele kop” op die affiches. 
Ik stelde me voor dat de mensen die 
voorbij de borden wandelden en naar 
mij keken zichzelf dezelfde beden-
kingen maakten als ik vroeger: “Weer 
zo eentje die zichzelf geweldig vindt! 
Kijk haar toch eens grijnzen!” Ik 
moest even wennen aan dat idee, ik 
had er zelfs enige gêne bij. Maar toen 
dacht ik: “Hier heb ik voor gekozen!” 
De Kontichnaars moeten toch weten 
op wie ze stemmen. Ideeën hebben 
een gezicht nodig om ze menselijk te 
maken.

FEITEN EN WAARhEID
Nederigheid is soms ver te zoeken in 
de politiek. Voor vele politici komt het 
partijbelang op de eerste plaats. Je 
zou haast gaan denken dat de noden 
van de bevolking voor hen niet mee-
tellen. Feiten en waarheid zijn vaak 
minder belangrijk dan het ombuigen 
van de perceptie van de kiezer. Een 
gedegen politicus ziet burgers in de 
eerste plaats als mensen en niet als 
kiezers. Hij informeert de bevolking 
op een correcte manier over zijn 
standpunten. Hij moet zich onder de 
mensen begeven om voeling te heb-
ben met de realiteit. Als hij met cijfers 
goochelt, moeten die cijfers kloppen. 
Ikzelf steek nog maar net mijn neus 
aan het venster, maar als ik mezelf 
nuchter, kritisch en eerlijk opstel, kan 
ik met een gerust geweten gaan sla-
pen. Als ik met mijn beide voetjes op 
de grond blijf, maar nog wel durf te 
dromen, kan ik leven met de stempel 
van politica.

INDIVIDUEEL OF cOLLEcTIEF?
De verantwoordelijkheid tegenover 
de Kontichse burger is een constante 
bekommernis. Samen met de andere 
raadsleden maken we keuzes die van 
grote invloed zijn op de toekomst van 
ons dorp. Het gaat soms om aanzien-
lijke bedragen. Neem nu het voor-
beeld van de renovatieplannen voor 
het gemeentehuis. Die verbouwing 
is noodzakelijk om plaats te bieden 
aan alle diensten van gemeente en 
OCMW. Dit is een logische, noodza-
kelijke stap in de richting van efficiënt 
bestuur, en dus geen prestigeproject 
zoals wel eens wordt beweerd.  
We hebben nog een lange weg te 
gaan in Kontich, maar het gaat de 
goede kant uit. Bij het uitstippelen 
van het beleid en het nemen van 
beslissingen moet voortdurend de 
afweging gemaakt worden tussen 
individueel en collectief belang. Ont-
eigening is geen populaire maatregel, 
maar soms kan het niet anders, zoals 

in het geval van rioleringswerken. 
Wat zou er gebeuren als de gemeente 
zijn verantwoordelijkheid hierin niet 
zou nemen? Een ander voorbeeld is 
het VCP. Aan de ene kant willen de 
burgers minder verkeer in de wijk, 
maar aan de andere kant willen ze 
ook zo snel mogelijk van punt A naar 
punt B geraken. Wie zal zich ‘gestraft’ 
voelen?

Betrokkenheid en zin voor verant-
woordelijkheid vormen de rode draad 
doorheen het leven van een politicus. 
Maar in een ideale wereld werkt dat 
in beide richtingen. Ook de burger 
kan zich betrokken tonen en zich op 
geregelde tijdstippen actief inzetten 
om van zijn dorp een aangenamer 
dorp te maken. Gaan stemmen is 
daarbij een eerste vereiste.

TEGEN POLITIEK?
Het afgelopen jaar was boeiend 
voor mij. Ik heb een resem moeilijke 
woorden (deonto(on)logische code, 
amen(demen)dement, legis(uit)latuur, 
ovonde(da?), …) geleerd. Na lange 
vergaderingen tot diep in de nacht 
had ik wel eens last van stuiptrekkin-
gen en andere rare bijverschijnselen. 
Maar vooral heb ik ervaren dat een 
gezonde portie relativeringsvermogen 
onmisbaar is in de politiek. Ook ben 
ik tot het besef gekomen dat je bij het 
maken van doordachte keuzes niet 
over één nacht ijs gaat. Het is telkens 
weer zorgvuldig wikken en wegen 
vooraleer je een keuze maakt. En 
welke keuze je ook maakt, er zijn al-
tijd voor- en tegenstanders. Daaraan 
is niet te ontsnappen. Maar tegen de 
politiek kan je niet zijn, wél tegen een 
bepaalde manier van politiek voeren. 
Daar moeten we allemaal een beetje 
onze verantwoordelijkheid in nemen.

WAT DOET POLITIEK 

Mè NE MENS?

DAPHNE REINEHR
daphne.Reinehrkontich.be

Ze zitten er weer op: de verkiezin-

gen! Dit keer waren het niet zomaar 

verkiezingen, nee, “de moeder van de 

verkiezingen” werden ze genoemd, of 

erger nog, “de tang van een schoon-

moeder van de verkiezingen”. De 

vlaming, de Belg, de Europeaan, veel 

mensen storen zich aan verkiezin-

gen. “Waarom moeten we nog gaan 

stemmen?”, zeggen ze verontwaar-

digd, “ze bedisselen het toch allemaal 

onder elkaar daarboven”.
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EEN GOEDE 
KINDEROPVANG 
VOOR EEN BRUISEND 
DORP

Onze bevolking veroudert. Uiteraard is het een goede zaak dat we met z’n allen langer leven, liefst in blakende gezond-

heid uiteraard. Maar daarnaast is het ook van groot belang dat er jonge gezinnen in Kontich kunnen blijven wonen. 

Kinderen en jongeren houden Kontich en Waarloos veerkrachtig en dynamisch. Een lokaal bestuur kan dat onder meer 

in de hand werken door een kwaliteitsvolle kinderopvang te organiseren. Samen met het OCMW neemt onze schepen 

van welzijn Joost Fillet deze uitdaging met beide handen aan.

Alles begint bij overleg. Daarom 

bracht Joost Fillet alle betrokkenen 

samen in een lokaal overleg rond 

kinderopvang. Bijna iedereen was op 

de afspraak. Geen stoel rond de tafel 

in de raadszaal bleef onbezet. De 

vergadering besliste om het OCMW 

van Kontich aan te stellen als initia-

tiefnemer voor de oprichting van een 

lokaal loket kinderopvang en van één 

Huis van het Kind voor Kontich en 

Waarloos. Uit de rondvraag kwam ook 

nadrukkelijk het verzoek naar voren 

om zomeropvang te organiseren in de 

BKO te Waarloos.

We hebben alle vragen ter harte 

genomen. Het project “Huis van het 

Kind” groepeert alle lokale diensten 

voor kinderen – Kind en Gezin, de 

opvoedingsondersteuning en het 

lokale loket kinderopvang – op één 

locatie aan de Antwerpsesteenweg 62 

te Kontich. 

Het lokale loket kinderopvang is een 

nieuw initiatief. Het opzet hierbij was 

om alle gegevens over opvangmoge-

lijkheden voor kindjes tussen 0 en 2,5 

jaar op één plaats samen te brengen. 

Zo kunnen alle ouders die opvang 

zoeken nu bij dit loket terecht om de 

meest geschikte opvangmogelijkheid 

voor hun peuters te bepalen.

Om dit allemaal in goede banen te 

leiden, herschikt het OCMW haar 

diensten. De dienst Dommeltje 

(onthaalouders) wordt overgedragen 

aan de regionale vzw Kinderopvang te 

Hove. De coördinator zal vanaf nu in-

staan voor het opzetten van het lokale 

loket kinderopvang.

Uit de cijfers van de Vlaamse Ge-

meenschap weten we dat Kontich 

beschikt over een opvangvoorziening 

voor 60% van haar peuters. In verge-

lijkbare gemeenten is dat maar 44%.

Eén van de eerste beslissingen van 

het huidige schepencollege was de 

privacywet na te leven. 

De gemeente beschikt over tal van 

gegevens aangaande haar inwoners. 

Deze gegevens zijn van uiteenlopende 

aard. Het gaat hier niet alleen om 

namen en adressen, maar ook om 

informatie in verband met de bur-

gerlijke staat, zoals huwelijken en 

scheidingen. 

De gemeente is gehouden om correct 

met deze gegevens om te sprin-

gen. Het gemeentebestuur biedt de 

inwoners van Kontich-Waarloos de 

volstrekte garantie dat hun gege-

vens met de nodige discretie worden 

behandeld en niet aan derden ter 

beschikking worden gesteld, tenzij 

dat wettelijk zo is bepaald.

Uw privacy is onze zorg.

IEDEREEN GELIjK

Niemand mag persoonlijk voordeel 

halen of een gunstregime genieten. 

Niemand mag om wat voor reden 

dan ook gediscrimineerd of bena-

deeld worden. Daarover gaat het als 

men het heeft over gelijke behande-

ling van personen, een principe dat 

het huidige bestuur nauw ter harte 

neemt.

Dit bestuur is er voor alle Kon-

tichnaren en alle Waarlozenaren. 

Wel legt het huidige beleid hier en 

daar andere accenten en heeft het 

op een aantal vlakken zelfs een vol-

strekt nieuwe visie. Het staat iedere 

inwoner van Kontich-Waarloos vrij 

dit beleid te beoordelen en te steu-

nen of af te keuren via de normale 

democratische weg.

UW PRIVACY 

IN GOEDE 
hANDEN
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PROFIELSCHETS 
GEMEENTE KONTIcH STAAT ONLINE
Op de webstek van de Studiedienst van de Vlaamse Regering vind je 114 pagina’s informatie over onze gemeente: 
gemeentefinanciën, personeelsbezetting, bevolkingsevoluties, wonen, milieu, economie, onderwijs, cultuur, welzijn, 
veiligheid en mobiliteit. Alle cijfers worden vergeleken met het Vlaamse gemiddelde, maar ook met een groep van 
gemeenten met een gelijkaardig profiel als Kontich-Waarloos, zoals Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Mortsel, Schoten, 
Wijnegem, Wommelgem en enkele Vlaamse gemeenten rond Brussel.

Zo leren we dat onze bevolking tussen 
2002 en 2012 maar half zo snel ge-
groeid is als het Vlaamse gemiddelde 
(+3,4% versus 6,3%). Het gemiddelde 
inkomen van onze inwoners is hoger 
dan dat van de groep van gemeenten 
met een gelijkaardig profiel en ook 
hoger dan het Vlaamse gemiddelde. 
De armoede is evenwel toegenomen 
in de periode 2007-2012. Het percen-
tage geboorten in kansarmoede steeg 
van 1,7% in 2007 naar 7,8 in 2012. Het 
aantal steuntrekkers bij het OCMW is 
beperkt, maar steeg ook sterk sinds 
2007. 

Kontich-Waarloos is goed bedeeld 
met scholen en kinderopvang. Voor 
60% van alle 0 tot 2,5 jarigen is er een 
opvangplaats. In de groep van ge-
meenten met een gelijkaardig profiel 

is dat 44%.
Er zijn meer plaatsen voor kleuters 
in onze scholen dan er kleuters in 
Kontich-Waarloos wonen. Voor de 
lagere school is vraag en aanbod in 
evenwicht. Voor de middelbare scho-
lieren beschikken we over het dubbe-
le van de benodigde capaciteit: 3100 
scholieren gaan naar de middelbare 
school in Kontich-Waarloos, terwijl er 
in onze gemeente 1558 jongeren tus-
sen 12 en 17 jaar wonen.

Het aantal zelfstandigen daalde licht-
jes in 10 jaar tijd. Het aantal KMO’s 
steeg evenwel fors, van 809 in 2000 
naar 1429 in 2013. Zo komen we aan 
13112 arbeidsplaatsen in 2010 terwijl 
er in datzelfde jaar 8945 werkende 
mensen in Kontich-Waarloos woon-
den. Er waren dan ook minder dan 

5% werklozen in Kontich-Waarloos. 

In het vrijetijdsaanbod scoren we bo-
ven het gemiddelde van de gelijkaar-
dige gemeenten voor wat betreft het 
aantal sportverenigingen en iets lager 
voor het jeugd- en cultuuraanbod in 
verhouding tot het aantal inwoners. 
Voor evenementen en muziekaanbod 
deden we beter dan gemeenten met 
een gelijkaardig profiel, maar voor 
andere cultuurvormen lopen we wat 
achterop. Vooral het filmaanbod in 
Kontich-Waarloos is heel beperkt.
 
Lees meer op http://aps.vlaanderen.
be/lokaal/pdf/gemeente-2014/Kon-
tich.pdf
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Er was eens een weggetje. Een 

weg tussen twee straten in Kon-

tich-Kazerne, de Montfortstraat 

en de Albrecht Rodenbachlaan. 

Willem nam elke dag het weg-

getje om van school naar huis 

te gaan. Het viel hem op dat het 

altijd bezaaid lag met papiertjes 

en allerhande rommel en dat het 

onkruid er gewoon zijn gang kon 

gaan. Het ergste vond hij nog al 

die hondenpoep. 

hOE KWAM DAT NU? 
Blijkbaar had het weggetje 
geen naam en werd het daarom 
niet netjes gehouden zoals alle 
andere straten. Het was een ver-
geten weggetje. Willem vond dat 
het zo niet verder kon en besloot 
er wat aan te doen. Op zekere 
dag, toen hij eens veel tijd had, 
nam hij een grote vuilzak mee 
van thuis en begon het weggetje 
op te ruimen. Toen hij klaar was 
en nog eens achterom keek, zag 
alles er al een flink stuk proper-
der uit. Maar een week later was 
er van dat al dat harde werk al 
niets meer te zien. Weer lag het 
weggetje vol rotzooi. Ja, zo gaat 
dat. Maar Willem gaf het niet op. 
Opnieuw trok hij er met een vuil-
zak op uit om alle rommel op te 

ruimen. En dat bleef hij zo doen, 
keer op keer. Wel twee jaar lang. 

WILLEMWEG?
Dat trok de aandacht van de 
buurtbewoners. Iedereen vond 
het wel fijn dat Willem zich zo 
inzette om het weggetje netjes 
te houden. Samen besloten ze 
hem eens te bedanken met een 
leuke verrassing. Iemand uit de 
buurt maakte een straatnaam-
bord met “WILLEMWEG” erop. 
Het bordje werd vastgemaakt 
aan een paal ongeveer halver-
wege de weg en er werd een 
doek overheen gehangen. Dan 
kwam het grote moment. Willem 
begreep eerst niet waarom hij 
mee moest komen, maar toen 
het doek van het straatnaam-
bord werd weggetrokken, werd 
hem alles duidelijk. Eindelijk 
had het weggetje een naam!
Willem hoopt nu dat het weg-
getje in de toekomst evenveel 
aandacht zal krijgen als alle 
andere straten van Kontich-Ka-
zerne en dat er ook een vuilbak 
zal komen. En eigenlijk, als we 
in zijn hartje kijken, hoopt hij 
stiekem dat “zijn” weggetje nu 
ook officieel de naam WILLEM-
WEG zal krijgen...

TIMMERT AAN DE WEG
WILLEM

LID WORDEN?
Wilt u zich graag bij ons aansluiten? Blij dat u deel wilt 
uitmaken van ons team!

Het lidgeld bedraagt:
• 50 euro voor een steunend lid
• 25 euro voor een gewoon lid
• 10 euro voor studenten, leefloners en 65+’ers

Banknummer: BE33 0016 6528 1246 

PRAKTISch
Ga naar onze webstek (www.dorpslijstsander.be), vul het 
inschrijvingsformulier in via de link onder WERKING – 
LID WORDEN? en verzend het. Wij nemen dan contact 
met u op om u het reilen en zeilen binnen Sander 
uit te leggen. Zo kan u maximaal genieten van uw 
inspraak.

Geen computer in de buurt? Bel dan naar Greet 
Blommaert op het nummer 0472 77 69 57. Zij zal u 
graag verder helpen.

Alvast bedankt voor uw steun!

WIE ZETELT VOOR 
DORPSLIjST SANDER?

Wilt u meer over ons weten, neem dan eens een kijkje op onze website www.dorpslijstsander.be, of op onze 

facebookpagina www.facebook.be/dorpslijstsander of bel onze voorzitter Stef Bossaerts: 0477 20 14 57.

Schepen, Externe communicatie, 
Participatie, Lokale democratie, 
Welzijn, Kinderopvang, Ontwikke-
lingssamenwerking, Wonen

jOOST FILLET

Gemeenteraadslid, Fractieleider

GREET BLOMMAERT

Schepen, Voorzitter AGB, Perso-
neelsbeleid, Juridische zaken, In-
terne communicatie

VEERLE VAN DycK

OCMW-raadslid, Bestuurder Duf-
felse Volkswoning, voorzitter

STEF BOSSAERTS

Schepen, Ruimtelijke ontwikke-
ling, Milieu, Openbaar groen

WIM ANNAERT

OCMW-raadslid

MARIE-jEANNE MOORKENS

Gemeenteraadslid, Politieraadslid

DAPhNE REINEhR

Bestuurder IVEKA

MARc BELLINKx
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SANDER geeft aanhoudend nieuwe impulsen 

aan communicatie en samenwerking tussen het 

gemeentebestuur en de inwoners!

Dankzij SANDER zijn de gemeentelijke woon-

subsidies verdubbeld!

SANDER heeft een hart voor jonge gezinnen en 

zet zich in voor een kwaliteitsvolle kinderop-

vang!

SANDER zet mee zijn schouders onder een 

actieve integratie van inwoners van vreemde 

origine. De gemeente is van iedereen!

SANDER gaat voor harmonisch parkbeheer en 

maakt van het Altenapark weer een écht bele-

vingspark!

De nieuwe vrijetijdsdienst verbetert de kwaliteit 

van de gemeentelijke dienstverlening naar de 

inwoners toe. Een initiatief van SANDER!

De integratie van de ondersteunende diensten 

van gemeente, OCMW en AGB maakt de ge-

meente Kontich-Waarloos weer wat efficiënter. 

Ook dat is SANDER!

Dankzij SANDER komt er in Kontich-Kazerne en 

in Waarloos altijd maar meer bos bij!

SANDER geeft de boskapel in Kontich-Kazerne 

een grondige facelift met speelaanleidingen en 

een prachtig kunstwerk!

SANDER zorgt voor groene buffers in KMO-

zones!

SANDER maakt ruimte voor cultuur!

SANDER gaat tot het uiterste voor een even-

wichtig samengaan van woonbeleid en groen-

voorziening!

SANDER laat duizend bloemen bloeien!

SANDER garandeert uw privacy!

SANDER steunt voluit de versterking van de 

sociale dienst van het OCMW!

Ongebonden en ongedwongen, SANDER is er 

voor iedereen!

Breng die rozen

          n
aar Sander


