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Beste mensen van Kontich en Waarloos 

Na vijf jaar besturen willen we jullie ons bilan presenteren. We 
vertellen jullie in deze Sanderkrant graag wat we de voorbije jaren 
voor Kontich en Waarloos hebben gedaan. Of liever mét Kontich en 
Waarloos. Want een dorp besturen doe je niet alleen. Het is vooral 
samenwerken met vele personen: andere politici, adviesraden en 
ambtenaren, verenigingen, bedrijven en ieder van jullie die graag 
iets in of voor Kontich en Waarloos wil doen. 

Het gaat over het werk van onze schepenen en raadsleden. Maar 
het gaat vooral over onze gemeente die steeds meer een gemeen-
schap wordt waar mensen echt samenleven. De vele initiatieven die 
mensen samen op zich nemen, zijn voor ons het mooiste bewijs dat 
Kontich leeft.  

In vele gevallen moet een gemeentebestuur zich bescheiden op-
stellen. Aanmoedigen en ondersteunen zijn minstens even belang-
rijk als zelf grote plannen ontvouwen. Een gemeentelijke adminis-
tratie kan immers niet alles regelen en oplossen. Samenwerken is 
de beste manier om een aangename gemeente op te bouwen. 

Voor die samenwerking willen we jullie allen hartelijk bedanken.

Onze terugblik lees je in deze Sanderkrant. Vanaf de volgende edi-
ties maken we weer toekomstplannen voor Kontich en Waarloos. In 
de herfst van 2018 lonken immers de gemeenteraadsverkiezingen 
en dat is opnieuw een kans om samen na te denken over de verdere 
ontwikkeling van onze gemeente. We kijken ernaar uit. 

Vele groeten  

Daphne Reinehr, voorzitter Dorpslijst Sander 
Joost Fillet, eerste schepen en coördinator van de Sanderkrant
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2550 IN 2024
Hoe zien Kontich en Waarloos 
eruit binnen zeven jaar? 
Dorpslijst Sander nodigt jou uit 
om mee na te denken over onze 
toekomst in Kontich en Waarloos. 
Wat willen we met 2550 in 2024?  
Daarvoor voorzien we enkele 
activiteiten. 

Woensdag 27 september - 20 uur 
Dorpslijst Sander beslist over  
de verkiezingscampagne 2018 

Woensdag 18 oktober - 20 uur  
Heel het lokaal bestuur zet in  
op welzijn en gezondheid 

Zondag 26 november - 14 uur  
OLVE college Edegem 
Bezoek aan de lokale woonbeurs 
met toelichting Vlaamse 
bouwmeester 

Zondag 14 januari 2018 
Nieuwjaarsreceptie De 
cultuurmakers van Kontich en 
Waarloos 

Meer praktische info lees je op  
www.dorpslijstsander.be  
en op facebook



Dorpslijst Sander zet Kontich en Waarloos In de steigers

DE DEMOCRATIE RENOVEREN
De oude democratische 
structuren daveren op hun 
grondvesten. Elke dag lezen we 
over scheefgegroeide toestan-
den en zelfs misbruiken. De 
partijhoofdkwartieren trachten 
de democratie te dirigeren, 
terwijl de echte verandering van 
onderuit zichtbaar wordt. 

Als de politiek zelf niet veran-
dert, durven kiezers in groten 
getale voor extreme ideeën of 
personen te kiezen, zoals de 
Brexit of Trump. In Frankrijk 
werden alle traditionele struc-
turen in twee verkiezingen kort 
na elkaar onderuitgehaald. 

De politiek ontdekt de bur-
gerbewegingen en zoekt naar 
manieren  
om hen te omarmen. Zelfs 
Johan Vande Lanotte, gepokt 
en gemazzeld in de klassieke 
machtslogica van de politiek, wil 
met een burgerbeweging naar 
de verkiezingen en zegt “Stad 
Oostende besturen via partijpo-

litieke logica kan niet”. 

In Kontich zagen enkele mensen 
binnen en buiten de gemeente-
politiek reeds in 2011 de nood-
zaak van een open lokale lijst. 
Lokale mensen verenigden zich 
om uitsluitend in het belang van 
de lokale gemeenschap samen 
politiek te bedrijven. Dorpslijst 
Sander werd geboren uit 
enthousiasme en met inbreng 
van velen. Het betekende een 
omwenteling voor de Kontichse 
politiek.  

Met Dorpslijst Sander is het ... 
anders! Na vijf jaar bestuurs-
deelname zet Dorpslijst Sander 
door, omdat we heel sterk 
aanvoelen dat een open lijst 
met geëngageerde mensen de 
beste manier is om het dorp te 
besturen, los van hogere partij-
belangen.  

Onze bijdrage aan het bestuur 
van de voorbije jaren was 
behoorlijk indrukwekkend. Onze 

missie ‘samen doordacht bestu-
ren’ kwam in het bestuursplan. 
De drie grote strategische 
doelen zijn “samen met de 
inwoners”, “efficiënt bestu-
ren”en“aangenaam dorp”. Door 
de oprichting van de wijkraden 
en het systematisch overleg 
tussen de voorzitters van de 
adviesraden zijn we een heel 
eind opgeschoten. Maar ook de 
overtuiging dat initiatieven van 
inwoners alle kansen moeten 
krijgen, leverde vele leuke 
momenten op voor Kontich en 
Waarloos. “Ja, het kan!” werd 
onze gezamenlijke slogan. Een 
dorpsbier, Karossen en Koffie, 
Bier met Streken, de spektakels 
van de Reus Contios, de kunst-
markt, openluchtfilmavonden en 
alle andere wijkactiviteiten en 
buurtfeesten,... Ja, het kan! 

Waar mensen samen iets reali-
seren, groeien samenhorigheid 
en vriendschap. En dat is wat we 
uiteindelijk allemaal willen. 

De eerste openluchtfilm was een initiatief van Mieke Jacobs en de wijkraad van Kontich Kazerne
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GEMEENTEDIENSTEN  
MODERNISEREN
Eén van de strategische doel-
stellingen van het bestuur-
sakkoord die we als Dorpslijst 
Sander samen met N-VA naar 
voren schoven, was ‘efficiënt 
besturen’. En om als college 
van burgemeester en schepe-
nen ‘efficiënt te kunnen be-
sturen’, heb je nood aan een 
sterke, goed georganiseerde, 
professionele gemeentelijke 
organisatie waar ambtenaren 
elke dag weer het beste van 
zichzelf kunnen geven voor het 
algemene belang van de Kont-
ichse inwoners. 

Kontich 2017
Om het niet bij holle woorden te 
laten gingen we vanaf dag één aan 
de slag.  Zo ontstond onder meer het 
project ‘Kontich 2017’. Net als in veel 
andere gemeenten heb je in Kontich 
meerdere gemeentelijke organisaties 
(gemeente, OCMW en een autonoom 
gemeentebedrijf) die soms dingen 
samen aanpakken, maar vaak elk op 
hun eigen eiland dezelfde problemen 
proberen op te lossen. Echt efficiënt 
is dit niet. Vandaar dat we al in 2013 
beslisten om de verschillende entitei-
ten zoveel mogelijk te integreren om 
uiteindelijk tot één lokaal bestuur te 
komen met een gezamenlijke visie, 
kernwaarden en dienstverleningscon-
cept. Dit integratietraject werken 
we uit in nauw overleg met heel wat 
ambtenaren. 

Naar één vrijetijdsdienst
De eerste keer dat onze keuze van 
versterkte samenwerking voor een 
betere dienstverlening heel zicht-
baar werd, was bij de opstart van de 
vrijetijdsdienst. Elf medewerkers die 
voorheen alleen of hoogstens met 
één of twee rechtstreekse collega’s 
een dienst (cultuur, jeugd, sport en 
ontwikkelingssamenwerking) vorm-
den en op verschillende locaties zaten, 
bundelden vanaf midden 2015 hun 
krachten. De nieuwe en dynamische 

vrijetijdsdienst was geboren.  

De groendienst in een nieuw kleedje
Ook de groendienst kreeg een nieuw 
kleedje. Sinds 2015 wordt er in drie 
ploegen gewerkt, die ieder ver-
antwoordelijk zijn voor het gehele 
groenonderhoud in een deel van 
onze gemeente. Zo heb je de ploegen 
Waarloos, Kontich Kazerne en Cen-
trum. Iedere ploeg heeft een voertuig 
op aardgas. Zo werd de reorganisatie 
een opportuniteit voor verduurzamen. 

Werken met een onthaal en frontoffice
Een derde zichtbare mijlpaal van 
Kontich 2017 is het moment waarbij 

er in het tijdelijke gemeentehuis met 
een heus onthaal wordt gewerkt. Dit 
onthaal zullen we  vanaf oktober 2017 
verder uitbreiden, niet enkel voor de 
inwoners die langskomen voor een 
identiteitskaart of rijbewijs, maar ook 
voor iedereen met een vraag over 
bouwvergunningen en wonen of een 
vraag op het vlak van milieu.  

Extra personeel voor een betere 
dienstverlening
Gedurende de voorbije jaren zijn we 
ook systematisch blijven investeren 
in extra personeel om zo de interne 
en externe dienstverlening te kunnen 
verbeteren.  

Rondgang gemeentehuis

De nieuwe bestelwagens van de groendienst 
rijden op milieuvriendelijk aardgas



1. Restauratie Landhuis Altena, in uitvoering
2. Vernieuwd zwembad, opening in april 2016 
3. Gerenoveerd parklokaal met Soepbistro, opening in augustus 2016
4. Kinderopvang ‘ t Wisterke Waarloos, opening in mei 2015 (ontwerp door vorige bestuursploeg)
5. Renovatie Gemeentehuis, in uitvoering 
6. Het Halfdiep, opgeleverd in maart 2015 (ontwerp door vorige bestuursploeg)
7. Restauratie Sint-Martinuskerk tweede fase, in uitvoering.  

In de derde en laatste fase zal ook het interieur nog worden gerestaureerd. 

GEMEENTELIJK PATRIMONIUM 
HERSTELLEN
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Kontich staat onder druk. Onze voorgangers maakten van Kontich grootstedelijk gebied. Daardoor 
verhoogde de vraag naar bebouwing. Het Vlaams Gewest, de provincie Antwerpen en vooral de 
grondeigenaars en bouwpromotoren willen meer gebouwen in Kontich. In die omstandigheden 
slaagde Wim Annaert  (schepen voor ruimtelijke ontwikkeling) erin de nieuwste verkavelingen te 
beperken en ze te voorzien van delen groene ruimte en natuur. Uit de verkaveling Groeningen werd 
de helft van de bouwoppervlakte geschrapt. Die maakt plaats voor 10ha publiek groen tussen de 
nieuwe parkwijk, de Ritawijk en de tuinwijk.

Mobiliteit is een knelpunt in Kontich. Het oude verkeersplan leidde 
meer auto’s door de smalle straten. Na een grondige analyse 
maakte we het Vivo-plan. “Veilig in, vlot omheen”. Onze keuze voor 
de veiligheid van fietsers en voetgangers viel niet bij iedereen in 
goede aarde. Vele inwoners, de middenstanders en de politieke 
oppositie protesteerden. Op korte tijd bracht het gemeentebestuur 
enkele correcties aan. De voornaamste ingrepen in de Ooststa-
tiestraat en de Kruisschanslei bleven overeind. 

Tegelijkertijd investeerde de gemeente Kontich in fietsvoorzienin-
gen. Er kwamen nieuwe fietspaden in de Ooststatiestraat en de 
Keizershoek. Een ruime tunnel voor fietsers onder de expressweg 
is voorzien. De Lintsesteenweg werd eerst fietsstraat van Vlaande-
ren . We verwijderden gevaarlijke paaltjes, maakten handige door-
steekjes en stelden trage wegen terug open. Na al dat werk, blijven 
er nog vele verbeterpunten voor een veilig verkeer in Kontich.

STOP DE ONGEREMDE VERKAVELINGSWOEDE

LOS HET MOBILITEITS-
VRAAGSTUK OP

DE 5 KERNPUNTEN VAN 
DORPSLIJST SANDER  
SCHIETEN GOED OP
In 2012 presenteerde Dorpslijst Sander vijf kernpunten aan de kiezer. We behaalden 18,9% van de stemmen en 5 
zitjes in de gemeenteraad. Onze kernpunten werden de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Vandaag mogen we 
zeggen dat er hard aan gewerkt is. Het verschil met vroeger is groot.

1

2



9 - Sanderkrant

Terwijl in Vlaanderen systematisch bos en natuur verdwijnt, kwam er in 
Kontich al 15 ha nieuwe natuur bij waarvan zelfs 5 ha nieuw bos! Hiermee 
zitten we ruim boven de 2ha per jaar die we als ambitie vooropstelden!. Een 
netwerk van trage wegen maakt deze plekken toegankelijk voor fietsers en 
wandelaars. Schepen Wim Annaert werd dan ook uitgenodigd als spreker 
op de energie- & klimaatdag voor lokale besturen over het thema “Trage 
wegen als kapstok voor landschapswerking”. 

In verkavelingsvergunningen van private percelen ijvert Wim voor het 
maximale behoud van het bestaande groen én voor extra natuurinvulling. 
Hij is de groene motor van de intense samenwerking met zowel Natuurpunt 
als Landschapspark Zuidrand. In het buitengebied ligt de focus op de 
versterking van onze beekvalleien en het beheersen van water. In het 
centrum op de breiding van de parken of bijvoorbeeld de heraanleg van het 
Altenapark zodra het landhuis gerenoveerd is. 

De nieuwe zaal Het Halfdiep, een vernieuwd zwembad, een nieuwe 
kinderopvang in Waarloos, een grondige renovatie van het gemeentehuis 
en een verregaande renovatie van het Altenalandhuis... Hoe realiseer 
je zoveel meer projecten met evenveel middelen als vroeger en bouw je 
tegelijkertijd de gemeenteschuld met vier miljoen af ?  

Er werd in Kontich nooit eerder zo planmatig gewerkt met doelstellingen, 
actieplannen en acties. Schepen Veerle Van Dyck hield de organisatie 
volledig tegen het licht. De medewerkers gingen zelf aan de slag om 
hun taken en processen kritisch te bekijken. We installeerden één 
vrijetijdsdienst en een onthaalfunctie. We integreerde de ICT- en 
de financiële diensten van gemeente en OCMW. Drie verschillende 
organisaties (gemeente, OCMW en AGB) werden stilaan één lokaal 
bestuur.  

Schepen Veerle Van Dyck kreeg hiervoor erkenning in het vakblad 
voor lokale besturen en mocht haar ervaring doceren aan een groep 
gemeentesecretarissen.

Dorpslijst Sander drukte 
onmiddellijk haar stempel 
op het gemeentebestuur 
van Kontich. “Overleg 
en samenwerking met 
de inwoners” werd een 
strategische doelstelling. 
We erfden een bestuur dat 
tegenover haar inwoners 
stond, inclusief rechtszaken 
en schadeclaims tot 3 
miljoen euro. Zo kon het niet 
verder.  Onder impuls van 
schepen Joost Fillet kwamen 
er wijk- en dorpsraden en 
brachten we de bestaande 
adviesraden dichter bij 
elkaar. Er ging veel energie 
naar informatie en overleg 
met de inwoners. Bovenal 
waren het de nieuwe 
initiatieven die inwoners 
zelf namen die het dorp 
nieuw leven inbliezen: kokaz 
koerst, de wijkrecepties, 
openluchtfilms, 
kunstenmarkt, en bovenal 
de spektakels van de reus 
Contios. 

ZORG VOOR MEER NATUUR

EEN EFFICIËNT BESTUUR MET 
MEER INTERNE CONTROLE

OVERLEG 
MET DE 
INWONERS

3

54
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ÉÉN LOKAAL BESTUUR VOOR EEN STERKER 
SOCIAAL BELEID
Verslag van een geïnteresseerde toehoorder
Ik was benieuwd en ging naar de eerste ‘avond vol Sanderklap’ om te luisteren naar  schepen Veerle Van Dyck. Het 
werd eerder deelnemen aan een gesprek dan alleen maar luisteren, want Veerle Van Dyck maakte algauw duide-
lijk dat de avond een uitwisseling zou worden met vragen en antwoorden in twee richtingen, helemaal in de San-
dertraditie van Samen Anders. 

De woorden ‘samen’ en ‘anders’ 
kwamen nog vaak terug die 
avond. Ook ‘uitwisseling’, ‘open-
heid’ en ‘creativiteit’ hingen in de 
lucht.  De schepen legde uit hoe 
er vier jaar lang is gewerkt aan 
het samenbrengen van diensten 
en mensen en hoe dat leidde tot 
nieuwe mogelijkheden en ideeën. 
Een voorbeeld: de twee mensen 
die voor cultuur werkten, zaten 
in twee aparte locaties op 400 
meter afstand van mekaar. Nu 
zitten ze samen en is er boven-
dien ook uitwisseling met de 
mensen van sport en jeugd.

Een gezamenlijk verhaal
De grootste uitdaging was ech-
ter het samenvoegen van de 
diensten van het OCMW en die 
van de gemeente. Dat ging niet 
zonder slag of stoot maar door 
het proces niet te overhaasten is 
het toch gelukt. Door aandachtig 
te zijn voor ongerustheden en 
weerstanden en door mensen 
de kans te geven om zelf mee 

te schrijven aan het verhaal. De 
uitwisseling van kennis en de 
betere verstandhouding onder 
het personeel zullen uiteindelijk 
ook leiden tot een betere dienst-
verlening. De samenvoeging van 
OCMW en gemeente is iets wat 
door de Vlaamse Overheid wordt 
opgedragen, maar Kontich is een 
van de eerste gemeenten die er 
effectief werk van heeft gemaakt. 
Fijn te horen dat Kontich zon 
goed voorbeeld is geworden! 

Nieuwe organisatiestructuur
Kontich kiest voor een transpa-
rante structuur met vier afde-
lingen: vrije tijd en samenleving 
(cultuur, sport, scholen, bib, 
sportcentrum enz.), omgeving 
(ruimtelijke planning en mobili-
teit, milieudienst, groendienst,  
technische dienst enz.), burger 
en welzijn (vroegere diensten van 
OCMW, thuiszorg, maar ook rij-
bewijs, identiteitskaarten enz.), 
ondersteunende diensten (per-

SANDERKLAP
Dit voorjaar organiseerde Dorpslijst 
Sander drie avonden vol Sander-
klap. Onze schepenen Wim, Veerle 
en Joost vertelden vol overtuiging 
over hun beleid, hun projecten en 
hun realisaties. We danken alle ge-
interesseerde aanwezigen. Voor wie 
er niet bij kon zijn, geven we in deze 
Sanderkrant een samenvatting.

Veerle Van Dyck
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soneel, communicatie, aanko-
pen, onthaal, informatica enz.). 
Elk van die afdelingen heeft een 
teammanager die de goede wer-
king van de dienst in de gaten 
houdt, naast de communicatie 
en samenwerking met de andere 
diensten. 

Vier kernwaarden
Schepen Van Dyck heeft het hele 
proces zelf begeleid. Enkel voor 
de laatste belangrijke stap werd 
een externe expert ingehuurd: de 
keuze van de vier kernwaarden 
van onze gemeentediensten:
1. Voortdurend in beweging 
2. Transparant
3. Gedreven door klant en kwa-

liteit
4. Gericht op ieders kracht.

Alle diensten op één locatie.
Er is veel begrip voor personeels-
leden die moeite hebben met 

de verandering. Veranderen is 
nooit makkelijk en van sommi-
ge mensen wordt nu meer inzet 
gevraagd. Maar er is ondertussen 
bij het personeel over het alge-
meen meer vertrouwen, openheid 
en creativiteit. Dat zal allemaal 
nog verbeteren als iedereen een 
plaats heeft in het vernieuwde 
gemeentehuis. Het gemeentehuis 
uit de jaren 80 stond voor één 
derde leeg en de accommodatie 
voldeed niet meer aan de nor-
men van zuinig energiegebruik 
en isolatie, toegankelijkheid voor 
rolstoelen, klantvriendelijkheid, 
enz. De vernieuwing van het ge-
meentehuis kost uiteraard geld. 
Maar de schepen is ervan over-
tuigd dat het vernieuwde gebouw 
de werking van de gemeentedien-
sten ten goede zal komen.  Daar-
door zal ook de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de burgers 
verbeteren. 

Toekomst
De volgende jaren wordt er 
verder gewerkt aan de integratie 
van de diensten. Er zullen nog 
twee teammanagers in dienst 
worden genomen en de vier 
kernwaarden moeten zichtbaar 
en voelbaar worden gemaakt. 
Daarvoor werkt Veerle met ge-
dragsindicatoren, ontwikkelings-
doelstellingen en evaluatienor-
men. Schepen Veerle Van Dyck 
is ervan overtuigd dat een betere 
dienstverlening en een socialer 
beleid in 2018 uit het vernieuwde 
gemeentehuis zullen voortvloei-
en, wanneer iedereen op een 
plek samenzit. Na die hoopvolle 
gedachte, was het tijd om bij 
een drankje en een hapje na te 
babbelen. Het was fijn om een 
gedreven, enthousiaste en trotse 
schepen aan het woord te horen.

RED DE OPEN RUIMTE EN ZORG VOOR MEER  
NATUUR IN KONTICH EN WAARLOOS
De rand van het grootstedelijk gebied Antwerpen loopt dwars door Kontich. Kazerne en het centrum vallen in het 
gebied; Waarloos valt erbuiten. Dat besliste de Vlaamse overheid in 2009 samen met onze voorgangers in Kontich. 
Daardoor staat de open ruimte fel onder druk.  Dat is jammer, want vele mensen in Kontich willen graag in een 
groene gemeente leven. 

Dorpslijst Sander werkt hard aan een 
goede ruimtelijke ordening om steeds 
het juiste evenwicht te houden tussen 
woon- en werkruimte en om de open 
ruimte te versterken. Dat doen we 
door planmatig te werken, door in 
overleg te gaan met onze buurge-
meenten en hogere overheden, door 

samen te werken met vele organisa-
ties en door onze eigen regels streng 
toe te passen in elke vergunning 
die we afleveren.  Om duurzaam 
ruimtegebruik te realiseren moet 
er compacter gebouwd worden. Als 
de voetafdruk van de bouwvolumes 
daalt, kunnen we kwalitatieve bui-
tenruimte voor natuur en water en 
voor recreatie garanderen. Grote en 
middelgrote bouwdossiers weigeren 
we als aan die gecombineerde eisen 
niet is voldaan. 

Het dossier Groeningen is veel 
besproken en betwist. Maar wie de 
moeite wil doen om de plannen uit 
2009 te vergelijken met het dossier 
vandaag, die ziet onmiddellijk dat er 
veel meer aandacht gaat naar de 
afscheiding met de E19 en dat een 
zeer grote oppervlakte open blijft voor 
park en speelruimte. 

Open ruimte bewaren
Dit jaar schrapte het gemeentebe-
stuur nog 30 hectare woonuitbrei-
dingsgebied en woonreservegebied. 
Het betreft grote percelen tussen 
Keysershoek en de Reepkenslei en 
in Waarloos tussen Beekboshoek en 
Berkenhof, die hierdoor niet bebouwd 
kunnen worden en open ruimte zul-
len blijven. Hopelijk volgt de minister 
onze beslissing.

Plan 2009       Plan 2016

Wim Annaert
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Natuur uitbreiden en bos aanplanten
De gemeente Kontich maakte 
eindelijk een bosbeheersplan 
voor de Zandbergen, die het reeds 
veel jaren van de Vlaamse Over-
heid in gebruik heeft gekregen. 
Een nieuw infobord informeert de 
bezoeker alvast over de nieuwe 
mountainbikeroute van BLOSO. 
De toegang tot het gebied langs 
de Groeningenlei wordt beter ge-
ordend en gecombineerd met en-
kele sportvelden. Ook binnen het 
grootstedelijk gebied willen we 
grote delen open ruimte bewaren: 
de Edegemse beekvallei, de zone 
van de Meylweg, Hof van Spruyt 
en Broekbos. Hetzelfde doen we 
voor het gebied ten zuiden van 
de KMO-zone Blauwe steen: hier 
is bijna 10 ha weerhouden als 
signaalgebied. Dat betekent dat 
deze ruimte nodig is om water 
te bergen en niet voor KMO-uit-
breiding. Het gemeentebestuur 
ondersteunde Natuurpunt bij de 
aankoop van 5 ha en de aanplant 
van 2,5 ha nieuw bos. Schapenha-
gen is het nieuwste natuurgebied 
in Kontich. In Kontich-Kazerne 
kwam ook al 6 ha natuurgebied bij 
dat we nu kennen als het Lang-
bos en de Babbelse Plassen. Wij 
financierden mee de aanleg van 
een nieuw vlonderwandelpad. Het 
eerste in Kontich. 

Aan Waarloosveld zetten we 1 ha 
bufferzone om in het Laarbos, en 

achter de Gasthuisstraat werd het 
Hulstmansbos nog eens meteen 
halve hectare bos uitgebreid. De 
provincie investeerde hier dan 
weer in extra waterretentie met 
de aanleg van de Cobra!  

Terwijl er nu al ruim 5 ha nieuw 
aangeplant bos is gerealiseerd 
in de afgelopen vijf jaar, melden 
nieuwe initiatieven zich aan.  Aan 
de noordzijde van onze gemeen-
te is er potentieel voor extra 
bos en waterberging in de vallei 
van de Edegemse Beek zowel 
aan de kant van Edegem als in 
Kontich. Ter hoogte van de Meyl-
weg trachten we het stuk oude 
spoorwegberm te verwerven voor 
een nieuwe fietsroute. Met Land-
schapspark Zuidrand werken we 
samen aan een groenere inkle-
ding van het landschap. En daar-
bovenop zijn we bezig met een 
inhaalbeweging om die nieuwe 
natuur beter bereikbaar te maken 
met nieuwe trage wegen zowel 
in Waarloos, Kontich als Kont-
ich-Kazerne.   

Parken en parkjes vergroten
De parken van Kontich zijn niet 
groot. Maar tijdens deze legisla-
tuur hebben we ze allemaal een 
beetje kunnen vergroten. Aan het 
gemeentepark kwam een hoekje 
bij langs de Noordstraat, waar 
vroeger een groot en lelijk elek-
triciteitsgebouw stond. Aan de 

ingang van het Altenapark (waar 
vroeger de kolonelswoning stond, 
die afbrandde) blijven we verhin-
deren dat er wordt gebouwd. In 
het park achter de Academie wer-
ken we aan een parkuitbreiding 
met maar liefst 1000 vierkante 
meter. Ook de kleine buurtpark-
jes of plantsoenen kunnen groe-
ner. Dat van de Bergstraat werd 
dubbel zo groot door één zijde 
van de asfalt uit te breken en bij 
het parkje te voegen. Hetzelfde 
is misschien mogelijk voor het 
parkje aan de Peter Benoitlaan. 
En terloops verschijnen dan nog 
eens duizenden voor- en najaars-
bloemen in onze talrijke parkjes 
en plantsoenen.

Ruimte voor water
Elke nieuwe bouwvergunning 
in Kontich voorziet waar kan in 
waterbuffering en infiltratie. Zo 
zie je nu op vele plaatsen wa-
di’s verschijnen die overvloedig 
regenwater kunnen bufferen, 
maar tegelijkertijd interessante 
plekjes zijn voor natuur en bio-
diversiteit. De ontwerpers van 
straten en pleinen moesten zoe-
ken naar mogelijkheden om wa-
ter te integreren. Zo komen er 
in de Edegemsesteenweg open 
grachten en wadi’s. Ten slotte 
zijn we aan de slag gegaan met 
bedrijven die hun bufferzones 
niet hadden aangelegd, zoals 
bijvoorbeeld aan Waarloosveld. 
Daar maakten we mooie natuur-
plekjes van met water en aange-
paste begroeiing



GROTE STAPPEN VOORUIT IN WELZIJN

Tijdens deze legislatuur stamp-
ten we het Huis van het Kind uit 
de grond. Dit is in eerste instan-
tie een gecoördineerd overleg 
met alle overheidsdiensten die in 
Kontich werken voor het welzijn 
van kinderen en jongeren. Daaruit 
groeiden al twee nieuwe projecten 
waar we fier op mogen zijn.  

In Het speelpunt komen ouders 
met hun kleinste kindjes tot 3 jaar 
spelen. Ze krijgen er steun en tips 
van de begeleiders en kunnen een 
babbeltje doen met andere ouders. 

What’s up!? Is een jongerenpraat-
punt op woensdagmiddag. Jonge-
ren die steun zoeken of met iets 
worstelen kunnen er hun verhaal 
doen. Als ze verdere hup nodig 
hebben, worden ze meteen naar 
de juiste hulpverlener doorverwe-
zen.

G-weldig
Voor mensen met een beperking 
heeft onze gemeente een tandje 

bijgestoken. Elk seizoen is er een 
aanbod voor G-sportactiviteiten. 
Met de plusbus kwam er een  aan-
gepast vervoerssysteem. De socia-
le-economieprojecten (zie hoger), 
creëerden gepast werk.  De reno-
vatie van het Gemeentehuis en het 
Altenalandhuis moet de toegan-
kelijkheidvan de gebouwen sterk 
verbeteren. En na de renovaties 
van verschillende straten, zoals 
de Edegemsesteenweg, moet het 
comfort voor rolstoelgebruikers er 
optimaal zijn.

Sociale economie
Wie werkervaring wil opdoen, kan 
terecht in de sociale economie. De 
voorbije jaren startten drie nieuwe 
initiatieven in Kontich. Opnieuw 
en Co opende een volwaardige 
winkel aan de Groeningenlei. Aan 
het station kwam een fietspunt, 
waarvan dewerknemersde fiet-
senstalling in het oog houden en 
eenvoudige fietsherstellingen 
uitvoeren. We slaagden erin om 
het parklokaal toe te wijzen aan de 
buurtbistro van Pegode. Tot slot 
wordt het Plaatselijk Werkgelen-
heidsagentschap (PWA) hervormd 
naar Wijkwerk.

Seniorenvriendelijke omgeving
Er kwamen meer zitbanken in het 
dorp. Het seniorenlokaal De Arend 
is nu alle weekdagen geopend. De 
seniorenraad kreeg een boost.  Op 
vlak van zorgwonen kreeg de ge-
meente Kontich vijf nieuwe kamers 
voor kortverblijf in De Hazelaar en 
komen er 166 erkende assistentie-
woningen bij: in Waarloos, Keizers-
hoek en Tuinwijk. We werken nog 
aan openbare toiletten.

Sociaal en betaalbaar wonen
In de sector van sociaal wonen 
moesten we een grote inhaalbewe-
ging realiseren. Toen we begonnen 
in 2013 was er geen enkel dossier 
en moesten we van nul beginnen. 
Vijf jaar later zijn er zes concrete 
locaties waarvoor de huisvestings-
maatschappijen bouwprojecten 
kunnen voorbereiden. 100 sociale 
woningen in de parkwijk Groenin-
gen, 7 seniorenwoningen in het 
klooster van Kontich Kazerne, 5 
in de Vredestraat, 15 à 20 op het 
eind van de Drabstraat, 11 in de 
oude jongensschool van Waarloos. 
Daarmee kan Kontich haar sociaal 
objectief, opgelegd door de Vlaam-
se overheid, eindelijk behalen. 

Meer woonkansen voor iedereen
Het woonbeleid van Kontich zorgt 
niet alleen voor meer sociale wo-
ningen, we gaan ook voor betaal-
baar wonen en kwaliteitsbewaking 
van de woningen. Met provinciale 
subsidies en samen-aankoop-
programma’s versnellen we het 
isoleren van woningen. Daardoor 
verlaagt de energierekening en de 
CO2-uitstoot, goed voor het kli-
maat. Door leegstand te bestrijden 
zorgen we dat zoveel mogelijk wo-
ningen nuttig worden gebruikt. En 
ten slotte stimuleren we nieuwe 
woonvormen, zoals walwoningen, 
samenhuizen, gedeelde woonfunc-
ties en levenslang wonen. 

Ontwikkelingssamenwerking en 
fairtrade. 
Kontich is sinds 2011 fairtradege-
meente. Eerlijke wereldhandel is 
voor ons erg belangrijk. De fairtra-
dewerkgroep en de gemeentelijke 
raad voor ontwikkelingssamen-
werking doen fantastisch werk. 
Steeds meer mensen zijn daarbij 
betrokken. Het aantal projecten 
dat Kontich steunt, verdubbelde 
in vijf jaar tijd. Het subsidiebudget 
steeg tot 30.000 euro
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Joost Fillet
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DORPSLIJST SANDER IS  
FIER OP HET WERK VAN  
HAAR RAADSLEDEN
Op 12 oktober 2012 veranderde de Kontichse politiek grondig. We beloofden een actief, degelijk en betrouwbaar 
schepencollege met gemotiveerde, hardwerkende raadsleden die hun taken ernstig nemen. En dat heeft Kontich ook 
gekregen.  In de gloednieuwe coalitie met N-VA nam Dorpslijst Sander op verschillende vlakken het voortouw. We 
ontwikkelden een sterke visie op een moderne lokale democratie. We vernieuwden de gemeentelijke organisatie. 
En we zochten voortdurend naar samenwerking tussen het gemeentebestuur en de vele inwoners. Onze gemeente-
raadsleden toonden grote inzet. 

< Mariejeanne Moorkens zetelt sinds jaar en dag in het OCMW, waar ze 
zeer veel vertrouwen geniet van haar collega’s en van het personeel. En dat 
is zeer terecht. Mariejeanne heeft een gouden hart en is tegelijkertijd zeer 
correct en rechtlijnig. Een tijdje geleden moest Mariejeanne wegens ziekte 
even afhaken. Maar we zijn ervan overtuigd dat ze de draad weer opneemt 
zodra ze kan.

Daphne Reinehr was onze jong-
ste volksvertegenwoordiger. Fris 
van de lever en altijd klaar voor 
een kritische bedenking of een 
eerlijke bezorgdheid. Omdat ze 
de lat hoog durft te leggen, werd 
Daphne voorzitter van Dorpslijst 
Sander. Het pleit voor haar dat ze 
tegelijkertijd haar zitje in de ge-
meenteraad doorgaf. Cumuleren 
is geen doelstelling van Dorpslijst 
Sander. We delen de macht. 

Leon Joosten verving Daphne met 
veel enthousiasme. Leon verte-
genwoordigt Waarloos. Hij is lid 
van de dorpsraad en kan dikwijls 
een bruggetje bouwen tussen de 
dorpsraad en de gemeenteraad. 
Hij speelt altijd in ploegverband, 
onrechtvaardigheid verdraagt hij 
niet en wie een praktische oplos-
sing wil, kan bij Leon terecht. Zo-
als Leon zouden er meer moeten 
zijn.

Stef Bossaerts is altijd op zoek 
naar brede samenwerking. Dank-
zij Stef konden we de dorpslijst 
oprichten en ook de coalitie met 
N-VA smeden. Tegelijkertijd is 
Stef kritisch en doortastend. 
Dankzij die kwaliteiten heeft hij 
zeker bijgedragen aan het goed 
beheer van het OCMW en van de 
sociale huisvestingsmaatschappij, 
die hij mee bestuurt.

> Greet Blommaert noemen we wel eens lachend “de moeder van Kontich 
Kazerne”, maar met al haar verbindende kwaliteiten is ze veel meer dan dat. 
Voor de hartelijkheid en de warmte in onze eigen groep en voor de samen-
hang binnen de coalitie betekent Greet zeer veel. Tegelijkertijd bleef ze actief 
in de Wereldwinkel, adoptie Sri Lanka en zovele andere projecten.
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Mieke Jacobs vervangt Mariejeanne tussentijds. We kenden Mieke als een 
zeer geëngageerde, sociale persoon. Dankzij haar inzet voor Dorpslijst Sander 
kreeg ze de gelegenheid om mee te besturen in het OCMW, wat haar duidelijk 
goed afgaat. Daarnaast zet Mieke vele projecten in de steigers zoals de open-
luchtcinema, de nieuwjaarsreceptie van Kontich Kazerne en de Kunstenmarkt 
op het stationsplein.

Typisch voor Dorpslijst Sander is het mandaat van Marc Bellinkx in de distributie-
netbeheerder van gas en elektriciteit IVEKA. We verkozen Marc als vertegenwoor-
diger zonder dat hij gemeenteraadslid was. En we hebben er geen spijt van. Marc 
focuste op zijn mandaat, richtte de denktank “Kontich Stroomt” op, werd spreek-
buis voor nieuwe energievoorstellen, en is een regelmatig gevraagd spreker op 
fora allerhande. Marc is in de vergaderingen van IVEKA vaak de enige kritische 
stem. Hij speelde ook een cruciale rol in de historische afwijzing van de Chinezen 
als aandeelhouder van Eandis.

HELEMAAL DORPSLIJST SANDER
De gemeente besturen is een grote 
leerschool. We leerden vooral onszelf 
beter kennen. Hoe functioneren we 
en waar verschillen we van anderen? 
Wat is onze kracht en waarom gelo-
ven we in onszelf?

De macht delen
In de lokale politiek moet het moge-
lijk zijn om iedereen die wil te laten 
delen in de macht. Dat probeert 
Dorpslijst Sander waar te maken 
door overleg en samenwerking, elke 
dag opnieuw. Ook bij de opmaak van 
de verkiezingslijst willen we open 
staan voor iedereen die onze doel-
stelling genegen is en zich wil inzet-
ten voor ons dorp. We delen graag de 
macht..

Visie ontwikkelen
Een duidelijke visie ontwikkelen is 
heel belangrijk. Neem nu de drie 
strategische doelstellingen van het 
huidige gemeentebestuur:  
• Samen met de inwoners
• Efficiënt en doordacht besturen
• Voor een aangenamer dorp

Dat zijn drie grote lijnen waaraan je 
elke beslissing kan toetsen. Dat is 
het voordeel van een sterke visie: na 
verloop van tijd weet heel de organi-
satie welke kwaliteit wordt verwacht 
en wanneer een voorstel kans maakt 
op slagen.

Eerst overleggen, dan pas beslissen.
Voor dorpslijst Sander is overleg heel 
belangrijk. Daar groeien immers de 
goede ideeën en meer nog, het begrip 
voor elkaars mening. Zo maakten we 
in het schepencollege de afspraak om 
belangrijke dossiers in twee rondes te 
behandelen. Eerst overleg en nadien 
pas een beslissing, met minstens één 
week ertussen. Zo was iedereen in 
staat om andere mensen te raadplegen 
en alle aspecten goed te overwegen.

Mannen en vrouwen netjes in even-
wicht.
Dorsplijst Sander is ervan overtuigd dat 
de lokale politiek zoveel mogelijk een 
spiegel moeten zijn van de samenle-
ving. Dat proberen we zelf alvast met 
onze dorpslijst te bereiken: we hebben 
evenveel vrouwelijke als mannelijke 
mandatarissen, en ook verschillende 
leeftijden zijn vertegenwoordigd. Verder 
maakt DS er een punt van dat iedereen 
kansen krijgt. We respecteren ieders 
engagement, groot of klein.

We gunnen ieder zijn eigenheid
We gunnen ieder zijn eigenheid en 
roepen op tot openheid. Juist de 
verschillen tussen mensen leveren 
interessante combinaties op. We 
hebben soms de neiging om mensen 
op te zoeken die op ons lijken. Maar 
zeker in de politiek zijn we verplicht 
om samen te werken met mensen 

met andere ideeën, overtuigingen en 
verlangens. “In sameness we con-
nect, in diversity we grow. “ (Virginia 
Satir) 

Zoek het compromis
Dorpslijst Sander zoekt altijd naar een 
compromis. Dat klinkt heel logisch, 
maar eenvoudig is het niet. De voor-
bije jaren stonden we vaak diametraal 
tegenover groepen met volledig andere 
ambities. We hebben onderhandeld 
met projectontwikkelaars. Zij én wij 
deden water in de wijn en vonden een 
compromis. 

Ook in het verkeersbeleid moesten 
we onze plannen bijsturen omdat vele 
dorpsgenoten ontevreden waren. Dat 
zijn moeilijke momenten, maar be-
langrijke politieke uitdagingen. Niet het 
eigen gelijk maar het redelijke compro-
mis streven we hierbij na. 

Oplossingsgericht
Waar anderen een probleem zien, 
zoekt Dorpslijst Sander naar een 
oplossing. Soms vraagt dit veel geduld, 
overleg en compromisbereidheid. Maar 
veelal is een brede kennis en interes-
se gekoppeld aan enige creativiteit 
de sleutel. Kunnen nadenken buiten 
de bekende lijntjes en vooral durven 
nieuwe paden te betreden, zijn de kwa-
liteiten die ons vaak bij een oplossing 
hebben gebracht. 
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DE TOEKOMST VAN DE  
KONTICHSE KERKGEBOUWEN
Politici moeten niet alleen 
plannen uitvoeren, ze moeten 
ook de toekomst voorbereiden. 
Wat zal er met onze kerken 
gebeuren als het aantal kerk-
gangers blijft afnemen?  Het is 
een belangrijke maar delicate 
vraag. Dorpslijst Sander nam 
de uitdaging aan en schepen 
Joost Fillet riep alle betrokke-
nen rond de tafel om hierover 
in gesprek te gaan. Priesters, 
vertegenwoordigers van de 
kerkfabrieken en pastorale 
raden, de gemeentelijke erf-
goedraad en de gemeenteraad 
gingen met elkaar in overleg.

Ze concludeerden dat de vier 
kerkgebouwen in Kontich de 
komende vijf jaar hun huidige 
bestemming voor de eredienst 
maximaal zullen behouden. De 
kerken worden nu al af en toe 
gebruikt voor andere activitei-
ten, hoofdzakelijk in de culture-
le sfeer, zoals kooroptredens of 
orgelconcerten. 

Voor de verdere toekomst leg-
den we enkele hoofdlijnen vast. 
Zo verkiezen de betrokkenen 
een eredienst in de nabijheid 
van de lokale gemeenschap 
(wijk of parochie) boven een 
centralisatie in één kerk. Bij een 
verdere evolutie naar steeds 

kleinere geloofsgroepen, kun-
nen kleinere liturgische ruimten 
volstaan.  

We zien de kerkgebouwen als 
een deel van onze vertrouwde 
leefomgeving. Vele persoonlijke 
en collectieve herinneringen 
zijn eraan verbonden. Boven-
dien hebben onze vier Kontichse 
kerkgebouwen een grote archi-
tecturale en cultuurhistorische 
waarde. Zelfs zonder liturgische 
invulling, mogen ze niet verdwij-
nen.  

Indien op termijn nieuwe func-
ties aan een kerkgebouw wor-
den toegekend, dan wensen we 
dat deze in lijn liggen van de 

aard en de oorsprong van het 
gebouw. Belangrijke kwaliteiten 
daarbij zijn: plaatsen van stilte 
en bezinning, gemeenschaps-
vorming en verbinding. We wen-
sen dat onze kerkgebouwen een 
gemeenschapsfunctie behouden  

Opnieuw toont Dorpslijst Sander 
aan dat overleg de enige weg is 
naar een oplossing waar ieder-
een zich in kan vinden. Johan 
Bonny, bisschop van Antwerpen, 
keurde onze voorstellen goed. 
We hopen dat er in de toekomst 
even respectvol over het gebruik 
van de kerkgebouwen kan wor-
den gepraat.

Een sprekend voorbeeld van een kerk 
met een nieuwe functie is de Boek-
handel Dominicanen. Die is gevestigd 
in de ruim 700 jaar oude Dominica-
ner Kerk te Maastricht. Een prachti-
ge locatie met een rijke geschiedenis 
zorgt voor een indrukwekkende en 
bovenal unieke sfeer. Op het voor-
malige priesterkoor kun je een koffie 
drinken, terwijl je een blik werpt op 
de eeuwenoude fresco’s. 
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ONZE STRIJD TEGEN OVERBODIGE 
POSTJES EN VERGOEDINGEN
Het stormt in de politiek. Een aantal 
misbruiken zijn terecht aan de kaak 
gesteld en verontrusten ons. Het is 
voor ons een opdracht om kritisch te 
zijn voor onszelf en openheid te tonen 
over onze mandaten. 

De mandatenlijsten van burgemees-
ter en schepenen en iedereen die 
in een intercommunale zetelt, vind 
je terug op www.cumuleo.be. De 
vergoedingen niet. Daarom geven we 
ze hier. Alle schepenen in Kontich 
verdienen evenveel uit hun schepen-
mandaat: 3857,48 bruto per maand. 
Daarvan gaat een groot deel naar 
de belastingen en nog een ander 
gedeelte dragen ze bij aan de kas 
van Dorpslijst Sander.  Gemeente-
raadsleden krijgen per vergadering 
een zitpenning. Ongeveer 200 euro 
per gemeenteraad en 100 euro per 
gemeenteraadscommissie. Indien ze 
zijn afgevaardigd naar een intercom-
munale vereniging, krijgen ze daar 
eveneens een dergelijk bedrag per 
vergadering. Uiteraard betalen de 
raadsleden hierop ook belastingen en 
dragen ze bij aan de Sanderkas.

Minder commissies en zitpenningen
Zijn al die vergaderingen allemaal 
nuttig? Ook hier moeten we kritisch 
zijn.  Kontich is een gemeente van 
veel politieke discussies en de-
bat. Soms nodeloos en zonder veel 
inhoud, maar vaak ook ter zake en 
relevant. We houden van dat politieke 
debat. Het is dan ook logisch dat we 
de gemeenteraad laten voorafgaan 
door commissievergaderingen, waar-

in we de tijd nemen om de dossiers te 
doorgronden en te bespreken.

Toen we in januari 2013 de bestuurs-
verantwoordelijkheid overnamen van 
CD&V en Open VLD, bestonden er 
zes verschillende commissies. We 
halveerden dit aantal tot drie goed 
werkende commissies:  

• Grondgebonden aangelegenheden

• Persoonsgebonden aangelegenheden

• Bestuurlijke aangelegenheden 

Intercommunale afgeschaft
SIMV cvba was een intergemeen-
telijk samenwerkingsverband dat 
participaties beheerde in vier soci-
ale kredietvennootschappen. Een 
holdingstructuur dus.  Onder ons 
bestuur hebben we deze tussenstruc-
tuur afgeschaft en we hebben de 
aandelenparticipaties verkocht. Dit is 
een vereenvoudiging die komaf maakt 
met vergaderitis en de zitpenningen-
cultuur.

Geen Chinezen in mega  
energie-intercommunale
Zeven energie-intercommunales 
zouden fusioneren op vraag van een 
Chinees staatsbedrijf dat maar al 
te graag een voet in huis kreeg op 
de Belgische energiemarkt. Voor de 
vier topbestuurders (van elke grote 
partij één) was het zaakje beklon-
ken. Enkel de wetgeving moest nog 
worden aangepast en de algemene 
vergadering moest nog haar akkoord 

geven. Een formaliteit, dachten ze. 
De aanpassingen aan het decreet 
gebeurden, maar op de infoverga-
dering stonden mensen van Kontich 
recht en uitten ernstige bedenkin-
gen. Op de algemene vergagering 
liet Joost Fillet de bezwaren van 
Kontich in de notariële actie opne-
men. In de raad van bestuur bleef 
Marc Bellinkx kritische vragen 
stellen. Tegelijkertijd schakelden we 
allemaal onze netwerken in. De pers 
kreeg er lucht van en op het laatste 
nippertje werden de Chinese deal en 
de megafusie afgeblazen.  
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DE 12 MEEST GESTELDE EN  
GEHOORDE VRAGEN 
1. Waarom moet het gemeen-

tehuis gerenoveerd worden? 
Zijn er dan geen belangrijke-
re projecten?

Het gemeentehuis was tot op de 
draad versleten. Het regende 
zelfs binnen door het verweer-
de raamwerk. Het gemeentehuis 
was slecht toegankelijk. Kontich 
kreeg de laagste score van het 
Nieuwsblad op toegankelijkheid. 
Er was geen aangepaste balie voor 
rolstoelgebruikers en ook geen 
aangepast toilet. Elke dienst had 
zijn eigen loket, maar er ontbrak 
een echte onthaalbalie. De ar-
chiefdiensten werkten in de kelder 
zonder enig daglicht. De raadzaal 
was te klein; pers noch publiek 
kreeg voldoende plaats. Er waren 
meer gangen dan kantoorruimte. 
Op de tweede verdieping stond de 
conciërgewoning al jaren leeg.  

Door het slordige ruimtegebruik, 
maar ook een gebrek aan isolatie 
voldeed het gebouw energetisch 
en ecologisch helemaal niet. Tij-
dens de ontmanteling ontdekten 
we zelfs een schacht die de warm-
te rechtstreeks door het dak naar 
buiten liet.

2. Waarom moeten er overal 
wadi’s komen? Kunnen onze 
kinderen erin verdrinken ?

Een wadi is een lage glooiing 
waarin regenwater bij een felle bui 
kan verzamelen om nadien zacht-
jes af te vloeien of in de boden te 
infiltreren. Wadi’s beschermen 
ons tegen meer overstromingen 
als gevolg van de klimaatopwar-
ming. Een goed aangelegde wadi 
is ondiep en veilig voor kinderen. 
Er staat enkel water in als het 
hard regent, niet op momenten dat 
er veel kinderen buiten spelen. 

3. Wat gaat er gebeuren met 
St.-Jansplein?

Het Sint-Jansplein en het ge-
meenteplein zouden veel mooier 
aangelegd kunnen worden. Daar-

van willen we werk maken. Alleen 
is het aantal parkeerplaatsen in 
het dorp voor vele automobilis-
ten en handelaars erg belangrijk. 
Daarom spraken we af om eerst 
nieuwe parkeerruimte te creëren 
aan de Spoorwegstraat. Als die 
er is, kunnen de pleinen worden 
vernieuwd. Overigens is ook het 
Stationsplein aan een opknapbeurt 
toe. Ook daar moeten we een par-
keeroplossing voor vinden.

4. Hoe kan je Groeningen ver-
kavelen, waar je altijd tegen 
was?

Ons voorstel was om slechts 5 ha 
te bebouwen en 20ha open ruimte 
te behouden. Sommige mensen 
denken dat het gemeentebestuur 
of enkele politici alles kunnen 
beslissen. Maar dat is niet zo. Het 
statuut grootstedelijk gebied cre-
eert behoorlijk wat druk vanuit het 
Vlaamse Gewest en de provincie 
Antwerpen om meer woningen in 
Kontich te bouwen. Ook de eige 

naar van de gronden speelt een 
belangrijke rol. Die was gelukkig 
bereid om mee te zoeken naar een 
oplossing voor onze vraag naar 
een groot park en een fietserstun-
nel onder de expressweg. Zo heeft 
eenieder water in de wijn moeten 
doen. Het groot park komt er. 
Minder dan we gedroomd had-
den, maar 10 ha is toch behoorlijk 
groot. De fietstunnel komt er ook 
en de normen rond geluid en ge-
zondheid worden gehaald. 

5. Waarom Vivo invoeren om het 
nadien terug te schroeven?

Dorpslijst Sander was heel tevre-
den over de wetenschappelijke 
werkwijze bij de opmaak van het 
Vivo-plan. Veilig in, vlot omheen 
was weldoordacht en een grote 
stap vooruit voor de veiligheid van 
fietsers en voetgangers in Kon-
tich Centrum. Maar het viel niet 
bij iedereen in goede aarde. Vele 
inwoners, middenstanders en de 
politieke oppositie protesteerden 
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heftig. We waren niet te beroerd 
om de plannen bij te sturen en te 
evalueren. Al werd er in dit geval 
wel heel veel druk gezet, waardoor 
we de evaluatieperiode moesten 
beperken tot zes maanden. De 
voornaamste ingrepen in de Oost-
statiestraat en de Kruisschanslei 
bleven gelukkig overeind. We zijn 
blij dat de vrede in het dorp is 
weergekeerd, maar we hopen dat 
we nog verdere stappen richting 
verkeersveiligheid kunnen zetten.

6. Waarom mogen we niet meer 
met de auto door het Altena-
park?

De auto hoort niet thuis in een 
park. Ook niet in het Altenapark. 
Enkel de bewoners, mindermobie-
len, leveranciers en hulpdiensten 
zouden volgens ons een uitzon-
dering mogen krijgen. Alle ande-
re bezoekers parkeren het best 
buiten het park om te voet naar 
hun bestemming te gaan. Zeker 
de leerlingen van de school. In 
Kontich Kazerne maakten we een 
autovrije schoolstraat. Dat moet 
met het Altenapark ook kunnen. 
De Altenaschool zou zich als een 
parkschool kunnen profileren en 
er vele voordelen uit halen. Ho-
pelijk komt dat 
inzicht spoedig.

7. Wat hebben 
jullie al voor 
fietsers ge-
daan?

Er wordt al meer 
gefietst in Kont-
ich. Dat is een goede evolutie. We 

investeerden in de fietspaden van 
de Ooststatiestraat en de Kei-
zershoek. We voerden de door-
lopende straat in en openden de 
fiets-o-strade. De eerste Vlaam-
se fietsstraat was de Kontichse 
Lintsesteenweg en later werd ook 
de Drabstraat een fietsstraat. Op 
vele plaatsen haalden we paaltjes 
weg die vroeger gevaarlijk waren 
voor fietsers in het donker. En er 
kwam een fietspunt voor kleine 
herstellingen aan het station. De 
nieuwste verwezenlijking is de 
renovatie van de fietsverbinding 
Drabstraat-Kruisschanslei. Deze 
werken legden we op in de bouw-
vergunning voor de naastgelegen 
assistentiewoningen. Zo hoefde de 
gemeente er géén euro aan uit te 
geven.

8. Wanneer worden de voetpa-
den recht gelegd?

Kontich heeft nog veel slechte 
voetpaden. Daaraan wordt ge-
werkt. Voor dorpslijst Sander mag 
dat nog veel meer zijn en ook 
sneller vooruit gaan. Dat is voor 
vele mensen, jong en oud, belang-
rijk.

9. Waarom staat er onkruid in 
de straten?

Als we vergelijken met onze om-
ringende gemeenten houden we 
het heel goed onder controle. Im-
mers, vergeet niet dat sinds 2014 
gemeenten geen gif meer mogen 
gebruiken en dat al het onderhoud 
op alternatieve manieren moet 
gebeuren. En dat is maar goed 
ook. Wie wil er nu gif op zijn stoep 

en in de speeltuin waar kinderen 
spelen?  

De onkruidbestrijding gebeurt nu 
met heet water en door te schrob-
ben. Dat vergt meer tijd, maar het 
gaat ook. En we moeten af en toe 
wat begrip vragen van de bewo-
ners.

10. Hoe kunnen jullie samenwer-
ken met N-VA?

Dat vroegen velen zich af toen 
we begonnen in 2013. Er is ech-
ter voldoende wederzijds respect 
tussen de coalitiepartners en het 
vertrouwen tussen de personen is 
groot. We trachten wel de grote 
politieke discussies over nationa-
le politiek te vermijden en con-
centreren ons op de lokale dos-
siers. Dikwijls is gezond verstand 
en vooral open dialoog belangrij-
ker dan grote ideologische theo-
rieën. Maar er blijven verschillen 
en soms moeten we concluderen 
dat we het oneens zijn. Dat zou 
met een andere coalitiepartner 
niet anders zijn.

11. Wat zal Dorpslijst Sander in 
de toekomst nog betekenen?

Dorpslijst Sander gaat door. We 
willen de ervaring en het enthou-
siasme dat we de voorbije jaren 
opbouwden graag behouden. 
Tegelijkertijd blijven we onze 
deur openzetten voor mensen die 
graag iets voor Kontich en Waar-
loos willen betekenen. We maken 
de lokale democratie toeganke-
lijker.

12. Doe je het nog graag?
Die vraag krijgen we vaak. Ons 
antwoord is: Ja, we doen het ze-
ker nog graag. We konden al veel 
realiseren en brachten een hele 
nieuwe wind in het gemeentebe-
stuur. We zien vele nieuwe initia-
tieven van inwoners en verenigin-
gen en dat doet deugd. 

De trage weg tussen de  
Drabstraat en de Kruisschanslei 
is volledig vernieuwd



Ik ben Petrus Josephus Peeters en ik was burgemeester van 
Contich van 1859 tot 1884. Elk jaar organiseer ik een reünie 
voor de oud-burgemeesters van Kontich. Sinds enkele jaren 
komen de oud-burgemeesters van Waarloos er ook naar toe. 

Toegegeven, ik kijk er elk jaar naar uit, maar het valt al-
tijd opnieuw een beetje tegen. Uiteindelijk is het een saaie 
bedoening. Altijd flauwe moppen. Elk jaar dezelfde straffe 
verhalen. Sommigen voelen zich geroepen om iets in het 
Latijn de debiteren en anderen speechen eindeloos.  

Het ergst is dat er geen vrouwen bij zijn. Ongelooflijk, maar 
sinds 1830 bestuurden 21 burgemeesters in Kontich en 15 in 
Waarloos. 36 burgemeesters, 36 mannen. In mijn tijd was dat 
misschien normaal, maar tegenwoordig is dat toch ondenk-
baar? 

Als ik lees dat Vlaams parlement meer dan 40% vrouwen 
telt, dan doet de Kontichse gemeenteraad het niet goed met 
slechts 7 vrouwelijke gemeenteraadsleden op 27. Dat is 
26%. In de fracties van CD&V, Open VLD en sp.a zitten enkel 
mannen.  

Ik ben blij dat Dorpslijst Sander meer evenwicht wil in de 
politiek. Betrouwbaar en stabiel. Enkel zo kan er gestaag 
aan een beter Kontich worden gewerkt . Dat voel je de 
laatste jaren. Er is meer vertrouwen en samenwerking in de 
bestuursploeg dan vroeger. Hopelijk wordt met deze nieu-
we bestuursstijl de Kontichse politiek aantrekkelijker voor 
vrouwen.  

Daarom doe ik een oproep, speciaal aan de meisjes en 
de vrouwen van Kontich en Waarloos: “Dames, laat van je 
horen, stel je kandidaat”. Geëngageerde mannen blijven 
natuurlijk ook welkom.

De vijfde duurzame ontwikkelingsdoelstelling van 
de Verenigde naties omvat onder meer de gelijke 
kansen inzake leiderschap op alle niveaus van de 
besluitvorming in het politieke, economische en 
openbare leven.

GOESTING?  

Lid worden van Dorpslijst Sander is eenvoudig. 
Schrijf 10 euro lidgeld over op banknummer: BE33 0016 6528 1246 

Neem contact 
Greet Blommaert 
0472 77 69 57  
greet.blommaert@kontich.be

Stef Bossaerts 
0477 20 14 57
stef.bossaerts@ocmwkontich.be


