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INHOUD MEER DOEN MET
DEZELFDE MIDDELEN

OVER DORPSLIJST SANDER
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Al meerdere jaren is het ge-
meentebudget ongeveer even 
groot, namelijk 21 miljoen euro. 
Nu blijkt dat het nieuwe bestuur 
veel meer realiseert met het-
zelfde budget.

We betaalden de rekeningen 
voor de grootste projecten van 
het vorige bestuur: 
• de factuur van Het Halfdiep, 
• de factuur van het kinderdag-

verblijf Wisterke in Waarloos. 

We moeten helaas enkele fou-
ten uit het verleden rechttrek-
ken zoals 
• de grondige renovatie van het 

zwembad,
• de herstelling Molenstraat. 

We vernieuwen wat tot op de 
draad versleten was : 
• de nieuwe sportvloer in de 

Nachtegaal, 
• het dak van het oude ge-

meentehuis. 

En we bouwen aan de toekomst 
met 
• de grondige renovatie van het 

gemeentehuis, 
• de grondige renovatie van het 

Altenalandhuis,
• uitbreiding academie, 
• de personeelsuitbreiding, 
• de heraanleg van de Ede-

gemsesteenweg, 
• bijkomende aanleg en her-

stellingen van fietspaden, 
• en nog veel meer. 

Zoveel projecten kon Kontich 
vroeger zogezegd allemaal niet 
betalen. Nu blijkt dat wel te 
kunnen zonder de belastingen 
te verhogen en met een verder-
zetting van de schuldafbouw... 
Het moet dan toch zijn dat de 
middelen planmatiger worden 
ingezet. 

Hoe kunnen we dat anders ver-
klaren?
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Zes maanden lang -van april tot oktober 2015- 
was Kontich één van de meest verkeersvriende-
lijke gemeenten van Vlaanderen. Het Vivoplan gaf 
absolute voorrang aan de zachte weggebruikers. 
Verschillende ingrepen creëerden een veilige 
wegomgeving voor voetgangers en fietsers. Ui-
teraard kan je zoiets niet realiseren zonder bij-
zondere inspanningen te vragen van de automo-
bilisten, die een stukje van hun vrijheid moesten 
afgeven. 

Het bekende STOP principe was plots geen the-
orie meer; Kontich bracht het in de praktijk. Het 
STOP principe geeft een prioriteitsvolgorde aan: 
eerst Stappers, dan Trappers en Openbaar ver-
voer, dan pas het Private gemotoriseerde vervoer. 
Het principe werd in 2001 op voorstel van CD&V 
goedgekeurd door het Vlaams Parlement. 
Voor Dorpslijst Sander is verkeersveiligheid heel 
belangrijk. De grote stroom fietsers, zoals de 
3000 scholieren die dagelijks tweemaal door het 
dorp rijden, de oudere voetgangers en fietsers, 
ouders met kinderen op onze smalle voetpaden, 
ze verdienen allemaal een veilige omgeving. 

Hoe mooi de doelstellingen ook waren, de weer-
stand was groot en groeide elke dag. Verknochte 
automobilisten lieten hun stem luid horen en ook 
vele middenstanders klaagden. Ze signaleerden 
dat hun omzet daalde en sommigen spraken 
zelfs van een dreigend faillissement. 
Onze bestuursmeerderheid kon niet doof zijn 
voor de vele klachten. Het kan niet onze bedoe-
ling zijn om handelaars over kop te laten gaan 

en het is evenmin onze wens om Kontich in een 
permanente bitsige strijd te zien verglijden. 

Het plan werd bijgesteld. Met behoud van de 
broodnodige verkeersveiligheid.
Dorpslijst Sander is blij en opgelucht dat een 
aantal belangrijke verkeersingrepen behouden 
bleven en dat de Drabstraat een fietsstraat is 
geworden.  Onze inschatting is dat het centrum 
rustiger is dan vroeger en het verkeer relatief vlot 
verloopt. Jammer genoeg rijden nog steeds (te) 
veel auto’s dwars door Kontich op weg naar de 
autostrade. In plaats van rond het dorp. We den-
ken dat we momenteel het best mogelijke alter-
natief hanteren, ook al is dat alternatief niet voor 
iedereen even goed.  

VIVOPLAN GRONDIG BIJGESTUURD DRABSTRAAT FIETSSTRAAT

MOLENSTRAAT MOET HERAANGELEGD WORDEN

VERKEERSVEILIGHEID IS PRIORITEIT, 
MAAR TERECHTE KLACHTEN OOK.
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In 2013 had Kontich als één van de eerste Vlaamse ge-
meenten een fietsstraat langs de spoorweg in Kontich 
Kazerne. In 2015 kwam er een tweede bij: de Drabstraat.

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van 
de rijbaan gebruiken. Motorvoertuigen hebben toegang 
tot fietsstraten, maar zij mogen de fietsers niet inhalen. 
De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen 
dan 30 kilometer per uur.

Dorpslijst Sander wil ook het smalste deel van de Oost-
statiestraat fietsstraat maken, zodat een volledig veilige 
fiets-as ontstaat dwars door het dorp.

Het Sander streven naar een verkeersveilig én aange-
naam dorp blijft één van onze prioriteiten.
Zij het dat we soms onze goesting niet helemaal kunnen 
doordrukken. Maar we blijven proberen.

Nog maar vijf jaar geleden werd de Molenstraat 
volledig vernieuwd. Het was toen een zeer kos-
telijke aanleg in dure materialen. De Hollandse 
kleiklinkers zijn niet goedkoop, maar vooral de 
gezaagde kassei was een prijzige materiaalkeu-
ze. Blijkt achteraf ook een zeer ongelukkige. De 
constructie is niet bestand tegen het intense en 
soms zware verkeer door deze straat. De voegen 
barstten en al snel lagen de kasseien los en ont-
stonden putten.

Het is trouwens niet het enige probleem met deze 
straataanleg. De metalen knoppen die aanvanke-
lijk de fietsstrook markeerden, deugden ook niet. 

Op alle andere plaatsen zijn dat volle, degelij-
ke metalen schijven die moeiteloos het verkeer 
weerstaan. In Kontich waren het blekken schaal-
tjes die een klakkend geluid maakten telkens er 
een voertuig overreed. De metalen knoppen wer-
den vrij snel verwijderd. Dat zal nu ook moeten 
gebeuren met de gezaagde kasseien. 

Dorpslijst Sander vraagt maar één ding : kun-
nen we met deze nieuwe werken alstublieft een 
veiligere omgeving creëren voor de fietsers in de 
Molenstraat? 
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1 MILJOEN EURO VOOR
FIETSPADEN IN 2016!

Kontich was in 2015 de Fietsgemeente van 
Vlaanderen. In 2016 nemen we nieuwe initiatieven 
die Kontich nog veiliger en comfortabeler maken 
voor de fietser.

Eind februari startte de aanleg van de fietspaden 
in de Keizershoek, tussen de brug van de E19 
en de Expresweg. Daarmee werken we een 
belangrijke ontbrekende schakel weg in ons 
fietsroutenetwerk en neemt de veiligheid van 
de fietser sterk toe. Een investering van 400.000 
euro.
 
Op de gemeenteraad van februari werd 
de heraanleg van de fietspaden van de 
Ooststatiestraat tussen Meylweg en Koningin 
Astridlaan, goedgekeurd. De toestand van de 
fietspaden is de laatste jaren snel achteruit 

gegaan, wat een heraanleg noodzakelijk maakt. 
Fietspaden in rode asfalt zullen veel comfortabeler 
fietsen dan klinkers. De Ooststatiestraat zal een 
voorrangsstraat zijn voor auto’s én fietsers. De 
bomen hoeven bovendien niet gerooid te worden.  
De werken zijn gepand in de zomer en kosten iets 
minder dan 600.000 euro.

Daarnaast zal ook de heraanleg van de 
Edegemsesteenweg beginnen na het bouwverlof. 
Ook daar zal  je veiliger en comfortabeler kunnen 
fietsen. Bovendien voorzien we een nieuw 
dubbelrichtingsfietspad in de Villermontstraat, 
wat ook deze straat een stuk veiliger zal maken! 
De totale werken in de Edegemsesteenweg en 
Villermontstraat kosten 2,5 miljoen euro.

BEWAAR DE BOMEN
Losliggende tegels en gescheurd asfalt zijn de 
bekende schadelijke gevolgen van wortelopdruk. 
De zoektocht van de boom naar vocht, lucht en 
voeding resulteert vaak in wortelgroei onder 
diverse soorten van verhardingen als klinkers, 
tegels, beton en asfalt van parkeerplaatsen, 
wegen, voetpaden en fietspaden.

Veel te vaak moeten bomen gerooid worden bij de 
heraanleg van fietspaden of voetpaden. Hierdoor 
is in Vlaanderen de gemiddelde leeftijd van een 
straatboom amper 15 jaar. De meeste soorten 
komen pas op die leeftijd tot volle wasdom. De 
eerste jaren vragen de bomen net de meeste 
verzorging; net als die tijd verstreken is worden 
ze vaak gekapt voor de heraanleg van een fiets- 
of voetpad.

De gemeente Kontich is de eerste Vlaamse 
gemeenten die een heraanleg plant met 
zogenaamde wortelbruggen. Dankzij deze 
techniek kunnen de bomen blijven staan en blijft 
het aanliggende fietspad lekker strak.
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KONTICH
GASTVRIJE 
GEMEENTE
Kontich neemt haar volle verantwoordelijkheid 
op inzake gastvrije gemeente. De 
vluchtelingenproblematiek nemen we ter 
harte met een capaciteit van 40 opvangplaatsen 
waarvoor we niet alleen de wettelijke materiele 
zorgen voorzien(bed, bad, brood), maar ook de 
bijhorende maatschappelijke begeleiding van 
gezinnen en personen. 

Tot ons groot genoegen hebben ruim 
25 Kontichnaars zich als vrijwilliger 
aangemeld om zich hiervoor mee in 
te zetten. Met de aanwerving van een 
nieuwe vrijwilligerscoördinator voor de 
welzijnsdiensten, willen we alle vrijwillige 
krachten (mannen én vrouwen) nog beter 
ondersteunen en begeleiden.
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PARKLOKAAL WORDT 
SOEPBISTRO

Deze zomer eten we samen verse soep op 
het nieuwe terras van het parklokaal in ons 
gemeentepark. vzw Pegode kreeg de consessie 
van het parklokaal toegewezen om er een 
soepbistro in uit te baten. Ze stellen mensen 
met een beperking te werk. De locatie van het 
parklokaal biedt aan vzw Pegode de kans om 
hun bestaande project Soep ’t erin uit te breiden 
met een soepbistro en een verdeelpunt van verse 
soep.

Alle gemeentelijke gebouwen moeten nuttig 
ingezet worden. Nu de jeugddienst samen met 
de andere vrijetijdsdiensten onderdak heeft 
gevonden in het bibliotheekgebouw aan het Sint-
Jansplein, kunnen we het parklokaal een nieuwe 
bestemming geven.

Veerle Van Dyck: “Dit gemeentebestuur durft 
andere paden bewandelen. Daardoor ontstaan 
nieuwe mogelijkheden. De integratie van de 
vrijetijdsdiensten en de herbestemming van het 
parklokaal is daar een mooi voorbeeld van.”

Joost Fillet: “Het gemeentebestuur hecht veel 
waarde aan de sociale insteek van het project 
en heeft vertrouwen in de haalbaarheid van de 
exploitatie van de soepbistro.”

Wim Annaert: “De natuur in het gemeentepark 
moet zo goed mogelijk bewaard worden, maar 
tegelijkertijd zijn activeiten zoals de soepbistro 
mogelijk, zodat iedereen van het park kan 
genieten.”

GEEF MANNEN 
EN VROUWEN 
GELIJKE KANSEN
Alle inwoners gelijk behandelen is voor 
Dorpslijst Sander en de hele bestuursploeg 
een basisbegrip. Zo vinden we het ook 
van groot belang dat er bij onze politieke 
vertegenwoordigers zowel vrouwen als mannen 
zijn. 

Dit is lang niet zo geweest. Vrouwen hebben vele 
generaties moeten vechten voor gelijke rechten. 
Slechts mondjesmaat werd de vrouwelijke 
ondervertegenwoordiging weggewerkt. Sinds 
enkele jaren zijn partijen verplicht om evenveel 
vrouwen als mannen op hun lijsten te zetten. 

Dorpslijst Sander gaat altijd op zoek naar 
interessante en geëngageerde vrouwen én 
mannen om hen kansen te geven als spreekbuis 
in de lokale Kontichse politiek. Dorpslijst Sander 
haalt dan ook ruimschoots die gendergelijkheid 
in gemeenteraad en OCMW-raad. Iets anders 
is voor ons ondenkbaar in deze tijd.
 
Kijk ook eens op www.stemvrouw.be



Na de aankoop van camionettes voor de 
groendienst op CNG (aardgas) schaft onze 
gemeente nu haar eerste volledige elektrische 
voertuig aan. Besparingen en CO2 gaan hiermee 
hand in hand.
De auto’s van de gemeente brengen de meeste 
tijd door in de onmiddellijk omgeving. Juist daar 
is met een elektrische auto enorm voordeel te 
behalen in brandstofkosten en milieubesparing. 
De beperkte afstanden zijn nadelig voor klassieke 

motoren omdat ze nooit op temperatuur komen 
tijdens korte ritten. De inefficiënte verbranding 
van een ‘koude motor’ levert extra vervuilde 
uitstoot af. Bij een elektrische bestelauto zijn de 
korte afstanden geen bezwaar. Bovendien liggen 
de onderhoudskosten van een elektrische auto 
veel lager omdat hij veel minder bewegende delen 
heeft met minder slijtage en zonder olieverbruik
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Het gemeentebestuur voorziet 30.000 euro voor de 
aankoop van 600 stoelen. De kwaliteit van de hui-
dige stoelen volstaat echt niet. De zittingen zakken 
door en zelfs jonge mensen zaten er allesbehal-
ve comfortabel op. De stoelen worden zeer vaak 
gebruikt door verenigingen en voor straatfeesten, 
voor de ondersteuning van goede doelen en activi-
teiten van de gemeente zelf.

De gemeente kreeg regelmatig vragen vanuit het 
verenigingsleven om betere stoelen aan te schaf-
fen. Nu komt het gemeentebestuur tegemoet aan 
die terechte vraag!

GEEN FEESTJES MEER OP 
ONGEMAKKELIJKE STOELEN

EERSTE ELEKTRISCHE WAGEN 

MIJN PLEIN IS FIJN
Al vele jaren dromen we van een mooier en aan-
genamer Sint Jansplein. Er komt nu schot in de 
zaak. De parkeerfunctie van het plein blokkeer-
de elke mogelijkheid tot verandering. Tot N-VA 
en Dorpslijst Sander een akkoord maakten over 
het parkeerbeleid. Voor auto’s die langduring ge-
parkeerd staan, gaan we nieuwe parkeerruimte 
zoeken aan de rand van het centrum. Hierdoor 
kunnen we al gauw een zestigtal wagens uit het 
openbaar domein weren.  Dat zouden een zestig-
tal wagens zijn waarvoor we nieuw parkeerruim-
te moeten creëren. Op die manier kunnen we in 
het centrum nieuwe aangename leefruimte ma-
ken. Dat willen we realiseren op het gemeente-
plein en het Sint Jansplein. Een aantal plaatsen 
voor kortparkeren en voor gehandicapten zullen 
blijven, maar de overige ruimte kan mooier, nut-
tiger en aangenamer gemaakt worden.

Er bestaat reeds een beeld en kwaliteitsplan 
voor Kontich Centrum. Maar voor we een tech-
nisch uitvoeringsplan laten maken, willen we 
alle suggesties van inwoners en betrokken per-
sonen kennen. Daarvoor ontwikkelde Kontich 
een nieuw elektronisch inspraakkanaal. Onder 
de titel ‘Mijn plein is fijn’ kon je allerlei suggestie 
prikken op een  kaartje van Kontich Centrum. Er 
kwamen meer dan 50 suggesties binnen. Deze 
worden opgenomen in de briefing aan de ontwer-
per. Als de eerste uitvoeringsplannen klaar zijn, 
zullen we ze terug aan de bevolking voorleggen.  

De bedoeling is om eerst aan het Sint Jansplein 
te werken en nadien – nadat het gemeentehuis 
gerenoveerd is - door te werken via de Magdale-
nastraat naar het gemeenteplein en -park.
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Gemeentelijke gebou-
wen moeten gebruikt 
worden. Dat was met 
ons gemeentehuis 
niet helemaal het 
geval. Op de boven-
verdieping stond een 
conciërgewoning leeg, 
veel ruimte wordt in-
genomen door lan-
ge brede gangen 
en door individuele 
schepenlokalen, een 
restant uit de tijd van 
het dienstbetoon. De 
raadszaal is te klein 
om pers en publiek 
treffelijk te ontvan-
gen. Voor bezoekers 
is er geen onthaal of wachtruimte.

Het “nieuw” gemeentehuis dateert uit 1980 en dat 
merk je ook. Er is geen isolatie, sommige ramen 
zijn stuk en vertonen gaten. In de zomer is het er 
heet, in de winter koud. Als het hard regent, staat 
het water binnen op de vensterbanken.

ECOLOGISCH EN DUURZAAM  
RUIMTEGEBRUIK
Wie aandachtig naar het gebouw kijkt, ziet dat er 
veel meer mogelijk is. De huidige U-vorm maakt 
dat er heel veel buitengevels zijn, met energie-
verlies tot gevolg. Als we de vierde zijde sluiten 
en een dak leggen over het geheel, bekomen we 

een gesloten volume 
met veel meer nutti-
ge oppervlakte binnen 
een kleinere buiten-
schil. Dat is een eco-
logisch gunstige keu-
ze, waardoor we het 
energiegebruik signi-
ficant terugdringen.
Een tweede kwestie 
is hoe we ruimte ma-
ken voor een grotere 
raadszaal. De oor-
spronkelijke plannen 
voorzagen een uitbrei-
ding naast het huidige 
gebouw, waar nu de 
personeelsparking is. 
Echter, om verschil-

lende redenen doen we dat niet. We willen de 
open ruimte die door ons dorp snijdt, behouden 
en verbeteren. Deze open ruimte loopt van aan 
het gemeentepark over het gemeenteplein, over 
de bewuste parking langs de groene zone met 
de gidsenlokalen tot aan de duivenstraat en de 
ecologische tuin achter het huis van de heem-
kundige kring. Door niet bij te bouwen naast het 
gemeentehuis, maken we een groene verbinding 
mogelijk. Door de nieuwe grotere raadszaal bo-
venop het gebouw te plaatsen, hoeven we niet bij 
te bouwen en verbeteren we meteen de dakiso-
latie.

VERNIEUWD GEMEENTEHUIS LOST 
VELE PROBLEMEN OP

INSPIRERENDE RUIMTE OM IN TE WERKEN
Medewerkers voelen zich beter in een aangename werkomgeving en gelukkige medewerkers is ons 
veel waard. Deze renovatie is geen overdadige of buitensporige uitgave maar een investering die het 
administratieve hart van onze gemeente aangenamer maakt, lichter, luchtiger en vriendelijk. We 
brengen onze dienstverlening bij de tijd.

HOE ZIT HET MET DE KOSTPRIJS?
Velen roepen dat dit het duurste project ooit is voor Kontich. Uiteraard maakt elk groot project in een 
gemeente de kans om ‘het duurste ooit’ te zijn. De bouw van het Halfdiep ,van de bibliotheek en van 
het ‘nieuwe’ gemeentehuis zelf waren in hun tijd elk ‘het duurste project ooit’. Wie de moeite doet 
om de kosten/baten ernstig te onderzoeken, zal vaststellen dat we het gemeentehuisproject heel 
rationeel benaderen. We hergebruiken het bestaande gebouw zoveel mogelijk, zonder tierlantijntjes. 
De kostprijs wordt geraamd op 700 euro per vierkante meter. Ter vergelijking: de richtprijs voor re-
novatiekosten is al gauw 1200 euro per vierkante meter.

MOOI OF LELIJK?
Smaken verschillen en meestal is het niet zinvol om erover te discussiëren. Het huidige gemeente-
huis is duidelijk een ontwerp uit haar tijd en dat mag ook zichtbaar blijven. De architecturale toevoe-
ging waarbij de raadzaal bovenop wordt geplaatst, zal ook duidelijk uit deze tijd dateren. In de eerste 
plannen van de architect is het contrast tussen beiden zeer groot en wellicht controversieel. Het is 
zeker mogelijk om in overleg met de architecten te zoeken naar meer integratie tussen het oude en 
het nieuwe gedeelte. 
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DE NACHTEGAAL VERGROEND!SLIMME INGREPEN 
VERBETEREN ONS DORPSCENTRUM
Kontich Centrum heeft enkele fijne plekken en pleintjes, maar op veel plaatsen kan het 
mooier en groener. Met enkele slimme ingrepen kunnen we deze plekken met elkaar ver-
binden. Dat is de beste manier om de inwoners aan te moedigen om zich meer te voet of 
met de fiets te verplaatsen in het eigen dorp. Loopt u even mee?

LICHT, MUZIEK EN KLEUR IN ALTENA
Telkens we het Altenapark binnenlopen valt het 
ons op hoe weinig deze groene long in het cen-
trum van onze gemeente tot haar recht komt. Het 
park blijft belast met het dagelijkse autoverkeer 
naar de school. En het beperkte groenbeheer ge-
durende vele jaren, maakte het park niet aantrek-
kelijker. Sinds een paar jaar past de gemeentelij-
ke groendienst het harmonisch parkbeheer toe. 
Het park moet groen zijn, maar mag niet volledig 
dichtgroeien. Er moet licht en kleur inkomen en 
dat lukt geleidelijk. Bovendien staan ambitieuze 
plannen in de steigers. De volledige renovatie 
moet het landhuis een nieuwe uitstraling geven 

als culturele hotspot in Kontich, waarin de mu-
ziekschool haar vaste stek krijgt. De renovatie-
werken starten dit jaar. Voor de opwaardering 
van de parkomgeving is de komende jaren liefst 
300.000 euro  voorzien. Hiermee vernieuwen we 
het buitenterras, de centrale wegenis en de wan-
delpaden; tegelijkertijd zoeken naar een elegan-
te oplossing voor het probleem van de parkeer-
druk. Als dat lukt, kunnen de Kontichnaars in de 
toekomst een ruime rondwandeling maken in 
een mooi Altenapark hopelijk mét een herstelde 
historische boomgaard.

In 2016 zal het zwembad opnieuw open gaan: 
hierover is al heel wat water naar de zee gevloeid, 
maar het bestuur koos hier voor een duurzame 
oplossing. In plaats van nog maar eens gebarsten 
tegels te vervangen met een houdbaarheid 
van amper enkele jaren, installeren we een 
inox zwemkuip. Een pak duurder, dat klopt, 
maar we vermijden wellicht dat de gemeente 
moeten blijven investeren in herstellingen. Met 
de bouw van het Halfdiep is er een pak meer 
dakoppervlakte en verharding bijgekomen. 
Hierdoor kan minder hemelwater infilteren in de 
bodem. Om te vermijden dat de directe omgeving 
meer wateroverlast krijgt, moest er achteraan 

bijkomende waterbuffering komen in de vorm van 
een infiltratiekom of wadi. Wadi is de afkorting van 
waterafvoer door infiltratie. De huidige afwerking 
met te steile wanden is echter niet ideaal. Dit 
willen we verhelpen door de wadi uit te breiden 
met veel zachtere hellingen en microreliëf zodat 
die geintegreerd wordt in de recreatiezone. 

De sportinfrastructuur van een klimaatneutrale 
gemeente krijgt nieuwe LED verlichting die de 
energieverspillende lichtmasten moet vervangen 
en een nieuwe verwarmingsketel, deze keer mét 
een zonneboilersysteem. 

15 - Sanderkrant14 - Sanderkrant



16 - Sanderkrant 17 - Sanderkrant

EEN GROEN LINT DOOR HET DORP

Achter het kerkhof is een eerste trage weg 
in het centrum van Kontich aangelegd met 
een nieuwe halfverharding: hierdoor kunnen 
fietsers en wandelaars vanuit het begin van de 
Blauwesteenstraat (N1) op een veilige manier 
richting Lijsterbolstraat geraken. Momenteel is 
het nog wachten op Eandis voor de aanleg van 
LED verlichting en dan kunnen we de groenzone 
verder afwerken met bijkomende bomen en 
struiken. Hierdoor zal de achteringang van het 
kerkhof opwaarderen tot een volwaardige tweede 
ingang. De naam van de nieuwe trage weg is 
‘Kerkhoflei’, op advies van de gemeentelijke 
erfgoedraad. Deze wegel krijgt een  vervolg via het 
nieuwe bouwproject aan Lijsterbolstraat waardoor 
fietsers en wandelaars van hieruit veilig naar de 
Duffelsesteenweg kunnen geraken. Ze komt ook 
uit in de Bergstraat waarvoor we samen met buren 
een concreet voorstel hebben uitgewerkt om dit 
buurtpleintje aangenamer, groener en veiliger te 
maken. Dit wordt momenteel al gerealiseerd.

De oude spoorwegberm in het centrum is een 
unieke kans om natuur tot diep in het dorp te 
brengen en een recreatieve groene long te creëren 
voor heel wat aangrenzende woonwijken. Terwijl 
het gedeelte in Waarloos uitgegroeid is tot een 
divers natuurreservaat, is het deel in het centrum 
heel lang stiefmoederlijk behandeld: op de fiets/
wandelverbinding na, is dit gebied ontoegankelijk 
geworden door het ontbreken van groenbeheer 
en gerichte ingrepen. Het gemeentebestuur gaat 
op zoek naar een ontwerper om alvast het deel 
tussen N1 en Kruisschanslei aan te pakken: de 
nadruk zal hierbij liggen op het hervormen van 

dit gebied naar een ecologisch park met ruimte 
voor water, integratie van wandelrecreatie en 
speelaanleidingen. Deze nieuwe aangename 
groene verblijfsruimte staat via ‘groene 
stapstenen’ in verbinding met het nabijgelegen 
park van de Academie en het speelterrein in 
de wijk Ter Sneeuw. Het park van de Academie 
is een groene oase en die willen we significant 
vergroten én beter bereikbaar maken vanuit de 
omliggende woonwijken. Dankzij deze ingrepen 
zullen bewoners van het centrum in hun eigen 
buurt een gezonde wandeling kunnen maken in 
het groen. 

KERKHOFLEI LANGBOS GROEIT VERDER UIT
Dorpslijst Sander blijft onder leiding van schepen 
Wim Annaert de groene motor voor verandering als 
het gaat om natuur- en bosuitbreiding. We kijken 
uit naar verdere samenwerkingen met provincie om 
via het strategisch project Zuidrand gronden aan te 
kopen. En samenwerking met Natuurpunt die de 
ervaring in huis hebben als het om bosplantacties 
gaat. Het succes van het nieuwe Langbos in Kontich 
Kazerne heeft duidelijk gemaakt dat onze inwoners 
meer bos- en natuur in Kontich waarderen. Recent 
werden hier nog onder impuls van onze schepen 
speciaal voor de allerkleinsten speelaanleidingen 
in mekaar gestoken die als voorbeeld kunnen die-
nen elders, zelfs in onze centrumparken. 

Ook de volgende drie jaar moet er meer natuur en 
bos bijkomen, liefst in elke deelgemeente. Zo zul-
len bijkomende groene stapstenen ontstaan voor 
recreatief wandelen of gewoon wat genieten van 
nieuwe natuur. De uitdaging van 2 ha bijkomend 
natuur en bos per jaar blijft behouden en het kan 
zelfs meer worden! Door de eerder vermelde sa-
menwerkingen komen er alvast dit jaar ettelijke 
hectaren natuur en bos bij in Kontich én Waarloos. 

Dit bestuur bekijkt nu hoe we dit nog sterker kun-
nen ondersteunen. Immers nieuwe natuur creëert 
ook ruimte voor extra waterberging wat heel drin-
gend nodig is in onze regio, zoals nog maar eens 
gebleken is afgelopen winter. Ook biedt het nieu-
we mogelijkheden voor bijkomende trage wegen! 
Het trage wegenproject heeft een aantal quickwins 
en prioriteiten vooropgesteld: op verschillende 
van deze trajecten zijn gesprekken met eigenaars 
lopende. In 2016 moeten we alleszins een paar 
doorbraken kunnen opleveren. Kunnen we vanuit 
het Langbos via de fietsostrade en het station de 
verbinding maken naar het Centrum van Kontich? 
Hiervoor staan twee initiatieven in de steigers. We 
starten vervroegd met de opmaak van een master-
plan voor de stationsomgeving waarbij we samen-
werken met de gemeente Lint. Voor de open ruimte 
ten zuiden van Kontich en van Broekbos tot de val-
lei van de Edegemse beek starten we in 2016 met 
de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan: met 
een evenwicht tussen landbouw en recreatie, en 
kansen voor nieuwe fiets- en wandelverbindingen. 
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DE BLIK VAN DE REUS

“SAMEN ANDERS”

Er leeft een reus in Kontich en Waarloos. Als hij 
verschijnt komt het dorp echt tot leven. Alle ver-
enigingen werken mee om de reus te zien: de 
harmonie en de fanfare, de jeugdbewegingen 
en de sportclubs, de scholen en de winkeliers. 
Grote en kleine mensen ontdekken hun talenten 

dankzij de reus. Talentvolle schrijvers, vertellers, 
muzikanten en fantasierijke knutselaars halen 
het beste uit zichzelf. Dat is de echte rijkdom van 
Kontich en Waarloos. Reusachtig bedankt aan de 
initiatiefnemers en aan iedereen die meewerkte 
of kwam genieten van de reuzen.

Sander is de samentrekking van “Samen Anders” 
en die woorden zeggen precies wat we bedoelen: 
we doen “anders” aan politiek dan klassieke 
partijen. We werken niet in het belang van grote 
structuren of machtsblokken, maar heel gewoon 
voor de mensen van Kontich en Waarloos zelf. 

“Samen” wil eenvoudig zeggen dat het geen zaak 
is van één of enkele personen, maar van velen. 
Iedereen die zich wil inzetten voor onze gemeente, 
is immers welkom bij Dorpslijst Sander. “Samen” 
alludeert ook op het belang dat we hechten aan 
overleg en debat. Bij dorpslijst Sander worden de 
beslissingen in groep genomen. Daar hechten we 
veel belang aan, ook al is het niet altijd eenvoudig 
voor wie soms alleen komt te staan met zijn of 
haar standpunt.
 

Het woord ‘Dorpslijst’ wordt wel eens vergeten. 
Dikwijls spreken de pers of andere politieke 
partijen over ‘Sander’. Dat is onvolledig. Het is 
belangrijk te blijven benadrukken dat we een 
dorpslijst zijn. We bestaan enkel in Kontich en 
Waarloos en we benoemen deze als dorpen. Het 
belang dat we hechten aan de samenhang en de 
verbinding tussen mensen kenmerkt eerder een 
dorp dan een stad.

Merk ook op dat we onszelf geen partij noemen, 
maar weldegelijk Dorpslijst Sander.
Hiermee maken we ook duidelijk dat we anders 
functioneren dan een klassieke partij. Onze groep 
van samenwerkende geëngageerde mensen uit 
Kontich en Waarloos, stelt zich aan de kiezer 
voor via een lijst. Dat mag niet beletten dat 
sommige leden ook een partijkaart hebben van 
een politieke partij.

Deze lente verschijnen extra zitbanken in ons 
dorp. Op verschillende plaatsen zullen bijkomen-
de rustpunten een adempause bieden aan wan-
delende mensen. Liefhebbers van een traag mo-
mentje krijgen daarmee nieuwe mogelijkheden. 
We bieden onze inwoner graag de kans om te 
zitten en de genieten. Een praatje te maken, een 
mijmering. De seniorenraad keurde het model 
van zitbanken goed en vanuit de seniorenvereni-
gingen kwamen tientallen suggestie voor mooie 
en nuttige zitplaatsen in ons dorp. We zijn heel 

content dat we daarvan reeds dit voorjaar enkele 
kunnen realiseren. 

KIJK, WANDEL, ZIT, RUST, GENIET EN BEWONDER LID WORDEN ?
Dorpslijst Sander bestaat inmiddels bijna 5 jaar. 
Een feestje dat we willen delen met al onze leden 
en sympathisanten. Dankzij vele solidaire giften 
en afdrachten van onze mandatarissen, kunnen 
we ons lidgeld verlagen naar 10 euro. 

De milieubelasting afschaffen is ons nog niet 
gelukt, hoe graag we dat ook willen. Maar over 
ons eigen lidgeld beslissen we helemaal zelf en 
dat verlagen we graag vandaag. Profiteer ervan. 

Ook nieuwe mensen hoeven zich niet te laten 
afschrikken, de democratie is er voor iedereen.

Het lidgeld bedraagt 10 euro voor iedereen.
Banknummer: BE33 0016 6528 1246
Wil je meer info? 
bel Greet Blommaert 0472 77 69 57 
of Stef Bossaerts 0477 20 14 57
stef@dorpslijstsander.be
Ze zullen je graag verder helpen.
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JOOST FILLET

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

joost.fillet@kontich.be

GREET BLOMMAERT

Gemeenteraadslid, Fractieleider

greet.blommaert@kontich.be

VEERLE VAN DYCK

Schepen, Voorzitter AGB, Perso-
neelsbeleid, Juridische zaken, 
Interne communicatie en Cultuur

veerle.vandyck@kontich.be

STEF BOSSAERTS

OCMW raadslid, Bestuurder Duffel-
se Volkswoning

stef.bossaerts@ocmwkontich.be

WIM ANNAERT

Schepen, Ruimterlijke ontwikke-
ling, Milieu, Openbaar groen

wim.annaert@kontich.be

MARIE-JEANNE MOORKENS

OCMW raadslid, Bestuurder vzw kin-
deropvang

mariejeanne.moorkens@ocmwkontich.be

DAPHNE REINEHR

Gemeenteraadslid, Politieraadslid

daphne.reinehr@kontich.be

MARC BELLINKX

Bestuurder IVEKA

marc.bellinkx@gmail.com

DE MENSEN VAN 
DORPSLIJST SANDER

www.dorpslijstsander.be


