
NIEUW BELEID BELOOND (p.3)
REALISATIES WORDEN ZICHTBAAR (p.2-5)
NOG NIET KLAAR MET GROENINGEN (p.6-7)
DELEN IS HET NIEUWE HEBBEN (p.14)

Unieke 
wandeling 
langs 
buitengewone 
plekjes 
van Kontich en 
Waarloos
iedereen
welkom op 25 
april (zie p.13)
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Aanvankelijk keken veel inwoners ongerust 
naar het nieuwe gemeentebestuur ‘zonder 
ervaring’. We zijn nu twee jaar later en we 
mogen gerust stellen dat de gemeente in veilige 
handen is. Het schepencollege kreeg zelfs 
complimenten van de provinciegouverneur.

De financiële toestand van onze gemeente is goed, 
veel beter zelfs dan in veel andere gemeenten in 
ons land. We boeken een overschot en kunnen 
tegelijkertijd de schulden uit het verleden 
sterk afbouwen.Maar financiële resultaten zijn 
natuurlijk maar één aspect van goed bestuur. 
Wat heb je immers aan een dikke bankrekening 
als je huis staat te verkommeren?

Dorpslijst Sander en N-VA investeren daarom in 
nieuwe en betere infrastructuur. De coalitie zet de 
grote projecten voort die door het vorige bestuur 
in de steigers werden gezet: de polyvalente zaal 
Het Halfdiep en het nieuwe kinderdagverblijf ‘t 
Wisterke. Projecten die reeds bestonden – denk 

aan de ijspiste – hebben we geoptimaliseerd. 
We bieden nu dezelfde schaatspret aan een 
lagere kostprijs, met veel minder schade voor de 
omgeving en met een grotere betrokkenheid van 
de Kontichse verenigingen. 

De nieuwe projecten die we opzetten, moeten ons 
dorp aangenamer maken. Stevige investeringen in 
wegen en verkeer, cultuur en bijkomende sociale 
voorzieningen moeten ons dorp klaar maken 
voor de toekomst. Onverwachte projecten – zoals 
de duurzame herstelling van de problemen in het 
zwembad – vervolledigen het plaatje.

Meer en meer wordt zichtbaar wat het voor 
Kontich betekent dat het dorp vroeger het statuut 
‘grootstedelijk gebied’ kreeg toebedeeld. Om het 
samenleven met méér inwoners aangenaam te 
houden is een secure ruimtelijke ordening nodig, 
met aandacht voor natuur en openbaar groen. 
Daar zet Dorpslijst Sander zijn schouders mee 
onder.

ALLES ONDER CONTROLE ?
SAMEN DOORDACHT BESTUREN IN PRAKTIJK GEBRACHT

2 - Sanderkrant
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NIEUW 
BELEID 
WORDT 
BELOOND

Kan u zich herinneren dat 
Kontich vroeger beloond werd 
met prijzen of nominaties voor 
haar lokaal beleid? 
Het gemeentebestuur is er 
trots op dat Kontich na twee 
jaar nieuw bestuur al drie 
beloningen of nominaties telt:
winnaar Buitengewoon plekje, 
beloond voor inrichten van 
‘schoolstraat’ en genomineerd 
als Fietsgemeente 2015
Vanaf 21 maart kan je 
stemmen voor Kontich op 
www.fietsgemeente2015.be

Foto links:
Schepencollege en 
deputatie bekijken de 
investeringen in Kontich: 
een geslaagde integratie 
van natuur, waterbuffering, 
fiets- en wandelpaden. 
U herkent van links naar 
rechts de Sanderschepenen 
Joost Fillet, Wim Annaert, 
Veerle Van Dyck, de 
provinciegouverneur Cathy 
Berx, de andere schepenen 
en gedeputeerden.

KUN JIJ NOG DROMEN?
Gelukkig kunnen we vooruit denken, plannen maken voor de 
toekomst. Liefst mooie plannen. Dromen. In de pers en in de 
politiek wordt hier vaak meewarig over gedaan. ‘Dromers’, 
weet je wel. En dan een zucht … Nochtans begint verandering 
met een droom! Met het verlangen om iets beter te maken of 
mooier.
Grosso modo kan je twee soorten politici onderscheiden. Er 
zijn er die niet meer willen dan ‘houden wat we hebben’. Maar 
er zijn ook die vooruit kijken, veranderingen willen op basis 
van maatschappelijke noden. Het behoort tot de opdracht van 
Dorpslijst Sander om steeds na te denken over wat er beter 
kan en over hoe we in de toekomst willen samenleven.
Darwin zei: niet de sterkste overleeft, noch de slimste, maar 
wel diegene die zich het best weet aan te passen, die kan 
veranderen. Onze wereld verandert. Omstandigheden zijn 
nooit voor de eeuwigheid. We zijn gemaakt om te veranderen, 
en liefst op tijd.
Maar onze politieke opdracht stopt niet bij dromen of plannen 
maken. We moeten ook veel mensen ervan overtuigen dat 
onze plannen zinvol zijn en onze dromen realistisch. De enige 
weg om onze plannen te realiseren is het democratische 
proces van veelvuldig overleg. Daarvoor moet je water bij de 
wijn kunnen doen, bereid zijn om je plannen bij te sturen en 
eventueel af te zwakken, zodat een grote groep mensen de 
verandering mee kan dragen.
“Want tussen droom en daad staan wetten in de weg en 
praktische bezwaren,” schreef Willem Elsschot. Onze dromen 
zijn richtinggevend maar we moeten ze realiseren binnen de 
bestaande regels en wetten. En zo zijn er nogal wat! Maar 
ondanks alle wetten, praktische bezwaren en compromissen 
blijft: een politiek zonder dromen is de ontkenning van het 
menselijk vernuft.
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De fiets wint aan populariteit. 
Het aantal fietsrecreanten blijft 
toenemen. Zowel racefietsen, 
stadsfietsen als mountainbikes 
gaan opnieuw vlot van de hand, 
net als plooifietsen en e-bikes. 
Maar ook om te winkelen en naar 
het werk te pendelen, kiezen 
steeds meer mensen voor de 
fiets. Meer nog, steeds meer 
ondernemingen bieden hun 
werknemers een bedrijfsfiets 
aan of een fietsvergoeding in 
plaats van een firmawagen. 
Fietsen is met andere woorden 
hip.
De fietser kreeg de laatste 
jaren de wind in de rug, vooral 
door meer investeringen 
in fietsinfrastructuur. En 
dat helpt, want waar meer 
fietspaden zijn, gebeuren 

minder ongelukken. Toch is 
er nog veel groeipotentieel in 
het fietsgebruik als je weet 
dat 70% van de Vlamingen een 
fiets heeft en slechts 17% van 
alle verplaatsingen die mensen 
maken tussen hun thuis en hun 
werk of school per fiets gebeurt. 
Meer fietsen is positief voor 
het milieu, de leefbaarheid van 
steden en de gezondheid van 
de bevolking. Daarom is het 
belangrijk dat alle overheden 
het fietsen aanmoedigen.
Een verdubbeling van 
het fietsgebruik zou een 
maatschappelijke baat van 1,7 
miljard euro opleveren, of bijna 
1% van het bruto regionaal 
product van Vlaanderen. Die 
stijging is geen utopie als je 
weet dat in de jaren ‘50 38% 

van de verplaatsingskilometers 
per fiets gebeurde. Door een 
eenzijdig autobeleid zakte het 
fietsaandeel tot 0,4% in de jaren 
’80. Vandaag haalt Vlaanderen 
4% en Nederland 8%. Wat in 
Nederland kan, moet ook onze 
ambitie zijn.
Daarom moet onze gemeente 
het verkeer veiliger maken 
voor fietsers en fietsstallingen 
voorzien. Het bestuur werkt 
eraan. Veilig fietsen is één van 
de belangrijke doelstellingen 
van het nieuwe mobiliteitsplan. 
Als de auto een klein beetje 
ruimte maakt, ontstaat er veel 
plaats voor veiliger fietsen. 
We vragen dan ook begrip aan 
iedereen. Maar we willen ons 
vooral tot de fietsers richten: 
bedankt, fijn dat u fietst!

WIND IN DE RUG
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Het gemeentebestuur 
maakt het de fietsers 
gemakkelijker en plaatst 
extra fietsenstallingen 
op het Gemeenteplein, 
in de doorsteek naar het 
Martinusplein en in de 
Magdalenastraat. Ook in 
Waarloos aan de school 
en aan het Wild Veld zijn 
bijkomende stallingen 
gepland.
Heel wat inwoners nemen 
hun fiets om naar het 

MEER  FIETSENSTALLINGEN  EN 
VEILIGE  OVERSTEEKPLAATSEN
Nieuw mobiliteitsplan ondersteunt zachte weggebruiker

Foto: Philippe Desmet

centrum te rijden: een gezonde en sportieve keuze. En bovendien sneller. Vergeleken met de 
auto duurt het met de fiets weliswaar twee minuten langer om bijvoorbeeld van Kontich Kazerne 
naar het Gemeenteplein te rijden, maar die win je gemakkelijk terug doordat je voor de fiets geen 
parkeerplaats moet zoeken. Daarom zijn voldoende fietsenstallingen zo belangrijk!

Verder zorgde het gemeentebestuur voor een veilige 
oversteekplaats voor fietsers die uit de trage 
weg van het Hof van Spruyt komen 
en de Ooststatiestraat moeten 
oversteken.

Ondertussen lassen de leerlingen 
van het VTI ijverig aan een nieuwe 
fietsenstalling in de vorm van een auto 
(!). Dit kunstwerk krijgt later een plaatsje 
in de Kontichse winkelstraat.
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WATER EN VUUR
Het dossier Groeningen was voor de nieuwe 
bestuursploeg niet bepaald een cadeau. In 
het verleden werd de strook van 25 ha langs 
de E19 samen met een groot deel van Kontich 
opgenomen in het grootstedelijk gebied. De 
Vlaamse regering nam het gebied op in de 
atlas van de woonuitbreidingsgebieden om 
het sneller en zonder woonbehoeftestudie te 
kunnen ontwikkelen. Later gaf de Vlaamse 
overheid het project een VIP-statuut (Vlaamse 
investeringsprioriteit). De druk om te  ontwikkelen 
werd opgevoerd. Eén ding was duidelijk: als de 
gemeente zich koppig blijft verzetten, wordt ze 
buiten spel gezet en beslissen hogere overheden 
over onze toekomst. Dorpslijst Sander neemt 
liever zijn verantwoordelijkheid op, ook al 
weten we dat we toegevingen zullen moeten 
doen.Dorpslijst Sander formuleerde in de 
verkiezingsperiode hoge ambities met de slogans 
“Stop de verkavelingswoede”, “20 hectare park 
op Groeningen, kan dat? Ja dat kan!” Met die 
gegevens moesten we aan de slag. Water en vuur 
leek het wel. Wie zou dat kunnen verzoenen?

OVERLEG: SLEUTEL TOT EEN OPLOSSING
Als eerste stap hebben we de oude plannen 
definitief van tafel geveegd. Een klassieke 
verkaveling met gezinswoningen zonder 
afdoende bescherming tegen de overlast van de 
autostrade en zonder een groot park, dat paste 
helemaal niet in onze zienswijze. De vernietiging 
van het oude plan creëerde ruimte om met een 
wit blad een nieuwe start te nemen.
Sanderschepen Wim Annaert bracht alle 
betrokkenen samen in een trajectgroep om in 
overleg naar oplossingen te zoeken. “Doordacht 
samen besturen” is immers de missie van 
Dorpslijst Sander. Met de trajectgroep wilden 
we dat toepassen. Alle partners zegden toe. 
Overleggen met personen met andere ideeën en 
ambities is de essentie van het politieke werk.
Het traject is inmiddels ver gevorderd en rond 
de vele tegenstellingen heeft de trajectgroep 
een consensus gevonden. Dankzij onderzoek 
door onder andere het Vlaams Instituut voor 
Technologische Ontwikkeling (Vito) vond de 
trajectgroep een alternatief waarbij geluid en 
emissies van de autoweg kunnen teruggedrongen 
worden tot een aanvaardbaar niveau. De 
combinatie van een groene bufferzone en 
zogenaamde ‘walwoningen’ die een muur vormen 
tussen de bufferzone en de woonwijk, geeft het 
beste resultaat. De methode is veel zuiniger met 
de beschikbare grond. Die ingreep geeft ons de 
mogelijkheid om een groot en gezond park aan 
te leggen binnen de verkavelingszone.

DORPSLIJST SANDER IS NOG NIET KLAAR      MET DE PLANNEN VOOR GROENINGEN
Trajectgroep vindt oplossing voor problemen van geluid en fijn stof
Verkeersdruk en bevolkingsaangroei zijn onze grootste bezorgdheid
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EEN GROOT EN GEZOND PARK
Van de verkavelingsoppervlakte (25 ha) wordt 
2,1 ha bufferzone langs de E19 en 10 ha nieuw 
parkgebied. Het parkgedeelte zal aansluiten 
op de 5 ha bestaande groene ruimte: de 
spoorwegbedding en het zogenaamde parkje 
van de paters op de hoek van de expressweg 
en de Pierstraat. Samengeteld geeft dat een 
aaneengesloten parkgebied van meer dan 
15 hectare – dat is de oppervlakte van 30 
voetbalvelden.  Het park zal bereikbaar zijn 
vanuit de nieuwe verkaveling Groeningen 
en vanuit de Ritawijk en de Tuinwijk. Via een 
brede voetgangers- en fietserstunnel onder de 
expressweg moet ook Kontich Centrum heel vlot 
toegang krijgen tot het park.

EEN COMPROMIS IS NOOIT VOLMAAKT
Voldoende garantie op een gezonde 
leefomgeving en de creatie van een groot 
park zijn twee belangrijke doelstellingen voor 
Dorpslijst Sander. We maken ons nog zorgen 
over de verkeersafwikkeling, de aansluiting 
van het geheel bij de bestaande woonkernen 
en over de noodzakelijke voorzieningen zoals 
winkels en scholen en kinderopvang binnen de 
nieuwe verkaveling. Daaraan moet nog verder 
gesleuteld worden.
Na vier stevige debatavonden binnen Dorpslijst 
Sander kregen de Sanderschepenen het 
akkoord om verder te werken aan het plan. 
Met de oppositie zal een discussie blijven 
bestaan over het aantal woningen. Daarbij 
werden allerlei getallen genoemd. Wat men 
ook beweert, de telling is eenvoudig. Binnen 
grootstedelijk gebied rekent men minimaal 
25 woningen per hectare  x 25 hectare is 625 
woningen. De ambitie van de grondeigenaar/
ontwikkelaar is steeds dezelfde gebleven. Het 
overleg met het nieuwe bestuur en tal van 
deskundigen levert een modus vivendi op die 
tegemoet komt aan de ambitie van de eigenaar 
én aan de noodzakelijke voorwaarde van gezond 
wonen én aan de ambitie van het bestuur om 
een groot park te realiseren.

DORPSLIJST SANDER IS NOG NIET KLAAR      MET DE PLANNEN VOOR GROENINGEN
Trajectgroep vindt oplossing voor problemen van geluid en fijn stof
Verkeersdruk en bevolkingsaangroei zijn onze grootste bezorgdheid

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 
een groene buffer gecombineerd met een 
harde wand van 12 meter hoog de beste 
resultaten biedt voor de bescherming tegen 
de overlast van geluid en fijn stof afkomstig 
van de E19. Op de afbeelding zie je links de 
huidige situatie zonder afscherming. Rechts 
zie je dezelfde zone met groene buffer en 
harde wand waardoor het geluid daalt met 20 
tot 30 decibel en het fijn stof vermindert met 
10 tot 50 procent.
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Toen dorpslijst Sander in 2013 Marc Bellinkx 
voordroeg als gemeentelijk vertegenwoordiger in 
de energie intercommunale IVEKA, schreeuwde 
de oppositie moord en brand. Vlaams Belang 
nam geen genoegen met de mondelinge 
motivatie en ex-burgemeester Blommaerts vond 
dat de kandidatuur van Bellinkx op drijfzand was 
gebouwd, omdat we geen enkel diploma of attest 
konden voorleggen. “Alleen het feit dat de man 
geïnteresseerd is in de energieproblematiek 
geldt als aanbeveling.” Sindsdien hebben vriend 
een vijand kunnen vaststellen hoe Marc met volle 
inzet te werk gaat en zowel binnen als buiten 
IVEKA de energiewereld in beweging krijgt.

WAS DE KRITIEK TERECHT MARC?
Ik heb een groep deskundigen uit de energiewereld 
rond mij verzameld. Door overleg en interactie 
ontdekken we altijd meer nieuwe energie-
oplossingen. Ook mijn eerste periode bij Iveka 
stond vooral in het teken van informatiegaring.

WAT IS IVEKA?
IVEKA en EANDIS brengen het gas en de 
elektriciteit tot bij hun klanten. Ze zorgen voor 
aansluitingen en meters, lossen storingen op, 
onderhouden de straatverlichting en geven 
advies over rationeel energieverbruik. Iveka is 
een samenwerkingsverband van 46 gemeenten, 
waaronder Kontich.

HOE WERD JE EIGENLIJK ZO GEBETEN DOOR 
HET ENERGIEVRAAGSTUK?
Elke dag hoor of lees je iets over energie: 
scheurtjesreactoren, dreigende brown-out, 
stroomtekort, energiearmoede, gestegen 
netwerktarieven. Ik volgde het al langer, maar 
alles kwam in een ‘stroom’versnelling toen Jan 
Hautekiet van radio 1 mijn idee om energie te 
delen oppikte. “Mag ik mijn zonnepanelenenergie 
delen met mijn buren?” 

Interview met Marc Bellinkx 
Gemeentelijk vertegenwoordiger in energie intercommunale IVEKA
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In twee jaar tijd realiseerde 

Wim Annaert reeds 30.000 

vierkante meter extra bos 

en natuur. De gemeentelijke 

diensten die het openbare 

groen onderhouden, werken 

nu in teams per wijk. Elk 

team beschikt over een 

milieuvriendelijke camionette 

op aardgas. Kontich werd 

beloond met de prijs voor 

Buitengewoon plekje. Op vele 

plaatsen in het dorp hebben 

vorig jaar vrijwilligers bomen, 

struiken en bloemen geplant. 

Wim werkte een nieuw 

subsidiesysteem uit voor 

verenigingen die zich inzetten 

voor allerlei nuttige taken in 

onze gemeente. Op de foto 

zie je hen in volle actie bij 

de aanplant van weeral een 

nieuw stukje natuur. 

Natuur
uitbreiding
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WAT KUNNEN JOUW ACTIES VOOR ONZE 
GEMEENTE BETEKENEN?
In de beleidsdoelstellingen staat energiezuinigheid 
met stip genoteerd. Inmiddels werden reeds 
voertuigen op CNG aangekocht, staan er grondige 
renovatie- en isolatieplannen in de steigers voor 
het patrimonium en wordt actief gewerkt op een 
omslag in de lokale mobiliteit. We staan op het 
punt om opnieuw een windmolen in Kontich te 
bouwen, 100 jaar nadat de laatste molen van 
Kontich werd afgebroken.

IS DAT VOLDOENDE VOOR JOU?
Helemaal niet. We werken aan een globaal 
lokaal energieplan. Daarbij zou zo spoedig 
mogelijk alle straatverlichting moeten 
omgeschakeld worden naar LED. Mensen 
moeten de kans krijgen om mee te investeren in 
lokale energieproductie: windmolens of andere 
technieken, aan een vooropgesteld rendement 
van circa 5% wat gevoelig meer is dan een 
spaarboekje tegenwoordig opbrengt. Zo vloeien 
de energieopbrengsten lokaal terug en worden 
ze niet door multinationals weggezogen. Energie 
is ook een sociaal verhaal.
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U hebt het waarschijnlijk al in het dorp horen 
ronken: het bestuur plant de renovatie van het 
gemeentehuis. Een vraag die hierbij ongetwijfeld 
naar boven komt: is dit nu wel echt nodig? Kost 
dat niet te veel? Is een likje verf niet voldoende? 
Het antwoord is neen. Om minstens drie redenen 
is een renovatie dringend nodig:
• het huidige gemeentehuis is gebouwd begin 

jaren tachtig en kan onmogelijk het toekomstige 
lokaal bestuur van Kontich huisvesten;

• het gebouw voldoet niet meer aan de 
gewijzigde noden qua dienstverlening en 
energiezuinigheid;

• delen van het huidige gebouw staan leeg en 
kunnen zonder structurele aanpassingen niet 
gebruikt worden.

We willen geen prestigeproject realiseren. Het 
gaat om behoorlijk veel geld, maar uitgedrukt per 
vierkante meter is de kostprijs niet hoger dan een 
andere renovatie van een kantoorgebouw. 

Na overleg met het personeel en de voltallige 
gemeenteraad, kiest het gemeentebestuur via 
een wedstrijdformule voor het meest geschikte 
renovatieontwerp. Niet alleen de architecturale 
vormgeving, maar ook de functionaliteit, de 
fasering van de werken, de dienstverlening 
tijdens de werken, de kostprijsbeheersing en de 
duurzaamheid van het project zijn daarbij van tel.

10 - Sanderkrant

Een likje verf isniet genoeg
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In Kontich kiezen we bewust niet voor een 
opslorping van het OCMW door de gemeente, maar 
werken we aan één nieuwe  structuur voor het 
lokaal bestuur (gemeente, OCMW en autonoom 
gemeentebedrijf). Die nieuwe structuur moet 
op maat van Kontich zijn. Het moet een lokale 
overheid zijn waar elke burger wordt geholpen, 
zonder enig onderscheid, klantgericht, via 
diverse kanalen, maar steeds op een eenduidige 
manier. Maar ook een lokale overheid waarop elk 
personeelslid fier is om ervoor te mogen werken.

In de toekomst zullen de verschillende diensten 
van het lokaal bestuur gegroepeerd worden in 
vier afdelingen: interne materies (o.m. personeel, 
secretariaat), vrijetijd en samenleving (o.m. sport, 
cultuur, jeugd, GASK, uitbating vrijetijdscentra), 
burger en welzijn (o.m. burgerzaken, sociale 
dienst van het huidige OCMW) en omgeving (o.m. 
ruimtelijke ontwikkeling, milieu, technische 
dienst). 
Deze vier afdelingen zullen aangestuurd worden 
door één secretaris. Dorpslijst Sander heeft bij 
het schrijven van deze nieuwe structuur gekozen 
voor de participatieve weg. Dit wil zeggen dat het 
bestuur de  ambtenaren zoveel mogelijk betrekt 
bij het uitwerken van de nieuwe structuur. Dit 
vraagt veel overleg en tijd, maar we zijn ervan 
overtuigd dat deze manier van werken het 
draagvlak voor deze grote organisatorische 
veranderingen groter en steviger maakt.
Voor de inwoners zal deze nieuwe structuur 
zichtbaar zijn op het moment dat het OCMW en 
de gemeentediensten samen in het vernieuwde 

‘gemeentehuis’ zullen gehuisvest zijn. We zijn 
nog op zoek naar een mooie, sprekende naam 
voor dit ‘huis van de burger’.

Het gehele traject kreeg de naam KONTICH 
2017 (K17) en heeft als einddoel de integratie 
van de ondersteunende diensten van gemeente 
en OCMW; een verregaande samenwerking van 
de andere (publieks)diensten; waarbij beide 
organisaties op één locatie gevestigd zijn; de 
opstart van een echt Sociaal Huis met inbegrip 
van het Huis van het Kind.

Sanderschepen Veerle Van Dyck is voorzitter van 
de stuurgroep die project K17 in goede banen moet 
leiden. Daartoe wordt nauw samengewerkt met 
de betrokken diensten voor het uitschrijven van 
de nieuwe structuur, de nieuwe werkporcessen 
en waar nodig ook nieuwe software. 

NAAR ÉÉN LOKAAL BESTUUR 
VOOR KONTICH-WAARLOOS
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REEDS DRIE DIENSTEN 
GEREORGANISEERD

We zijn heel tevreden dat we sinds 1 februari 
één geïntegreerde ICT-dienst hebben. De 
groendienst is nu opgedeeld in drie teams 
die elk instaan voor een deel van onze 
gemeente : centrum, kazerne en Waarloos. 
De sportdienst, cultuurdienst, jeugddienst en 
ontwikkelingssamenwerking vormen samen 
één vrijetijdsdienst die onderdak vindt in het 
bibliotheekgebouw aan het Sint Jansplein.
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Cultuurschepen en voorzitster van het autonoom 
gemeentebedrijf, Veerle Van Dyck, opent de 
nieuwe cultuur- en feestzaal Het Halfdiep. Nu 
reeds lopen de reservaties en verhuringen als 
een trein. Daartoe heeft de Sanderschepen de 
gemeentelijke vrijetijdsdienst versterkt en een 
nieuwe en verbeterd verhuurreglement opgesteld 
voor alle gemeentelijke lokalen. 

Kent u het Vliegend Tapijt al? Het plein voor de 
nieuwe zaal heeft er alle kenmerken van: het 
voert je naar verre en hoge regionen, je komt er 
velen tezamen en het leent zich zowel voor rust 
als voor gesprek en activiteiten. 

HET HALFDIEP EN HET VLIEGEND TAPIJT

zaterdag 28 en
zondag 29 maart

Dating, De Musical
Muziekacademie Mortsel 

i.s.m. Kon. Harmonie
Vrede & Vermaak Kontich

AGB

woensdag 1 april

BUITEN-
SPEELDAG

OPENINGS14DAAGSE

HALF
DIEP

Duffelsesteenweg 145

woensdag 8 april

AXL PELEMAN
Gitaarvertellingen

vrijdag 10 april

LEVEL
SIX
Coverband
Voorprogramma: Concrete Legacy
DJ: ????

zaterdag 11 april

STEVEN
GOEGEBEUR

Man van de wereld

donderdag 9 april

THE COFFEE
CONCERT

Seniorenfeest

Info en tickets: UiT-winkel, Oud gemeentehuis - Gemeenteplein - Tel. 03 450 78 86 - uitwinkel@kontich.be

Doorlopend: tentoonstelling en projecties GASK

zaterdag 4 april

FUIF 
Jeugdraad
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foto: Joram Demeyer

www.kontich.be
verantwoordelijke uitgever: L. Dom, Gemeenteplein 1.

zaterdag 11 april
& zondag 12 april

doorlopend

urban
golf

maandag 6 april
Familievoorstelling
met pannenkoeken

Salibonani
‘Het Luchtschip’

(vanaf 5 jaar)
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Unieke wandeling langs 

buitengewone plekjes 

van Kontich en Waarloos

Iedereen welkom op zaterdag 25 april. We verzamelen om 10.15 uur aan de ingang van 

het Kapellekesbos (Boskapelweg). Alle Sanderschepenen en raadsleden zullen er zijn. 

Natuurpunt is de gids. We ronden af met een aperitiefje omstreeks 12.15 uur.

2014 was het jaar van de 

KINDEROPVANG

13 - Sanderkrant

Stef Bossaerts, Mariejeanne Moorkens en 
Joost Fillet sleutelden in 2014 mee aan de 
kinderopvang in Kontich en Waarloos. Iedereen 
die kinderopvang zoekt, kan nu terecht bij één 
uniek loket in het “Sociaal Huis”. Het nieuwe 
Wisterke te Waarloos opent weldra de deuren. 
We werkten de plannen van het vorige bestuur 
af en willen nu vooral zorgen dat de werking van 
de kinderopvang optimaal verloopt. Tijdens de 
zomervakantie voorzien we meer buitenschoolse 
kinderopvang en de kinderbegeleiders van het 
vroegere Dommeltje werken nu samen in een 
regionale vzw kinderopvang. 

Mariejeanne Moorkens vertegenwoordigt 
onze gemeente in de raad van bestuur van 
deze vzw. Kontich beschikt over veel meer 
kinderopvangplaatsen dan de gemiddelde 
Vlaamse gemeente. We hanteren de meest 
soepele regeling bij afwezigheden en last but not 
least... er zijn nog plaatsen vrij bij de zelfstandige 
kinderbegeleiders.
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Sommige dingen gebeuren gewoon. Met of 
zonder politiek. We zijn er des te blijer om. Lang 
niet alles moet vanuit regels en reglementen 
gestuurd worden.
De voorbije maanden zagen we in Kontich 
mooie initiatieven van geven en delen. Tijdens 
de Zomernachten was er de geefmarkt en ook 
het OCMW installeerde  een deelkast. Je kan er 
spullen achterlaten die je niet meer nodig hebt, 
of iets meenemen wat je net goed kan gebruiken. 
Herverdelen kan simpel zijn.
Sinds kort hebben we in Kontich een 
kringloopwinkel. Dank u Opnieuw en Co. De 
Kontichse vestiging aan de Prins Boudewijnlaan 
doet het uitstekend! Je vindt er leuke spullen 
voor een kleine prijs. Maar je kan er ook een oud 
meubel afleveren zodat het nog een tweede leven 

gegund is. ‘Weggooien is jammer’ is de slogan van 
de kringwinkels. Het zou net zo goed de slogan 
van de repaircafés kunnen zijn. Regelmatig zetten 
de vrijwilligers van repaircafé zich in om allerlei 
dingen te herstellen, van fietsen tot staafmixers.
Tijdens de braderij van september installeerde 
de gemeentelijke mobiliteitsdienst een 
tweedehandsfietsmarkt. Ook daar kon je een 
te klein geworden kinderfiets aan een nieuwe 
gebruiker doorgeven of met je oude koersfiets 
een liefhebber gelukkig maken.
Dorpslijst Sander wil al deze initiatieven steunen. 
Delen is het nieuwe hebben. Het is leuker om iets 
door te geven dan het weg te werpen.

KONTICH DEELT
DELEN IS HET NIEUWE HEBBEN
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Met de sluiting van Brouwerij Maes leek het 
even alsof de rijke brouwersgeschiedenis van 
Kontich en Waarloos voorbij was. Dat wilden we 
niet zomaar laten gebeuren. Daarom deed het 
gemeentebestuur via het gemeenteblad een 
oproep naar mensen die interesse hadden in 
het ontwikkelen van een ambachtelijk dorpsbier. 
Zo’n lokaal product zou mensen dichter bij elkaar 
kunnen brengen, was de redenering.
Een groep bierliefhebbers en hobbybrouwers 
wilde het project graag uitwerken. Ze bundelden 
hun kennis en beslisten om samen een vzw op te 
richten. Met wat steun van het gemeentebestuur 
creëerden ze een nieuw ambachtelijk gebrouwen 
dorpsbier en doopten het Contje.

Het Contje is een blond bier met een bleekgouden 
kleur dat als aperitief geschonken kan worden. 
Het schuim is zeer compact, sneeuwwit en heeft 
een merengueachtig karakter. Het aroma is licht 
fruitig, droog van smaak en nasmaak en met een 
tintelende sprankelijkheid. Het alcoholgehalte 
is niet te hoog, het bier is vlot drinkbaar en 
toegankelijk voor iedereen.
Het dorpsbier wordt geschonken op gemeentelijke 
feestelijkheden en recepties, maar is ook te koop 
in Kontichse winkels en cafés.
Wij wensen iedereen veel proefplezier met het 
allereerste Kontichse blond dorpsbier en we 
kijken samen met jullie uit naar het verdere 
succes van het Contje. Op uw gezondheid!

Op uw 
GEZONDHEID!
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JOOST FILLET

Schepen, Externe communicatie, 
Participatie, Lokale democratie, Welzijn, Kinderop-
vang, Ontwikkelingssamenwerking, Wonen

GREET BLOMMAERT

Gemeenteraadslid, Fractieleider

VEERLE VAN DYCK

Schepen, Voorzitter AGB, Personeelsbeleid, Juridische 
zaken, Interne communicatie en Cultuur

STEF BOSSAERTS

OCMW raadslid, Voorzitter dorpslijst Sander, 
Bestuurder Duffelse Volkswoning, 

WIM ANNAERT

Schepen, Ruimterlijke ontwikkeling, Milieu, Openbaar 
groen

MARIE-JEANNE MOORKENS

OCMW raadslid, Bestuurder vzw kinderopvang

DAPHNE REINEHR

Gemeenteraadslid, Politieraadslid

MARC BELLINKX

Bestuurder IVEKA

LID 
WORDEN?

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

Banknummer: BE33 0016 6528 1246

MEER INFO
Ga naar www.dorpslijstsander.be of 
bel Greet Blommaert 0472 77 69 57 
of Stef Bossaerts 0477 20 14 57
stef@dorpslijstsander.be
Ze zullen u graag verder helpen.  
 

VU: Stef Bossaerts - P.Benoitlaan 31 - 2550 Kontich


