Dorpslijst Sander - Lokaal Programma 2018
People - Zorgzaam samenleven en welzijn voor iedereen

Vrijetijd als hefboom voor Zorgzaam Samenleven
Zorgzaam samenleven ontstaat maar als er aandacht is voor iedereen in de samenleving.
Daarom wil Dorpslijst Sander inzetten op beleidsinitiatieven die de klassieke opdelingen tussen
jeugd, cultuur, sport, welzijn, openbare werken, publiek ruimte overstijgen.
Dorpslijst Sander wil de samenwerking tussen de vrijetijdsdomeinen verder versterken,
zodat vrijetijd een hefboom kan zijn voor een zorgzame samenleving. We willen in de
toekomst nog meer inzetten op samenwerking en ontmoeting, persoonlijke ontplooiing en
beleving.

Maak plaats, maak plaats, maak plaats
Dorpslijst Sander wil plaats maken zodat mensen hun vrije tijd samen vorm kunnen geven. Er
moet ruimte zijn voor creatie, ruimte voor repetitie en ruimte voor stockage van allerlei
materialen.
Maar ruimte is schaars. We kunnen onmogelijk ieder zijn persoonlijk lokaal geven. Daarom
streeft Dorpslijst Sander voor alle vrijetijdsinfrastructuur naar doorgedreven gedeeld gebruik,
niet alleen voor culturele of sportactiviteiten, maar ook voor activiteiten van wijkbewoners,
sociale groepen, enzovoort. Sporthallen worden al gedeeld door scholen en verenigingen. Dat
is een principe dat we breder kunnen toepassen. Een sportkantine kan bijvoorbeeld ook een
ontmoetingsplaats zijn voor de wijk. Een kerk kan een repetitieruimte zijn voor koren of
muziekensembles.
Voor de komende jaren schuiven we nieuwe plannen naar voor om de gemeentelijke
vrijetijdsinfrastructuur verder uit te breiden. Want investeren in vrijetijdsinfrastructuur is
investeren in maatschappelijk vastgoed.
•

We vergroten het Altenapark en leggen het opnieuw aan volgens de principes van het
harmonisch parkbeheer. Er komt een drijvend podium op de vijver waarbij het publiek
kan plaatsnemen op de oevers.

•

Een belangrijk project voor de komende jaren wordt de renovatie van De Ploeg op het
Sint-Jansplein. Dit pand is sinds 2017 volledig in eigendom van de gemeente. Dorpslijst
Sander wil dit gebouw koppelen aan het bestaande gebouw van de bibliotheek. De hele
site (Bib en Ploeg) dopen we “de Brouwerij”. Samen met alle huidige gebruikers
(bibliotheek, vrijetijdsdienst, sportvereniging, seniorenlokaal, wijngilde, biljarters,
museum, What’s Up?!) en de eraan gelinkte adviesraden (cultuurraad, jeugdraad,
seniorenraad) willen we bekijken hoe we van deze site een bruisend hart van Kontich
kunnen maken.
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Ons voorstel voor De Ploeg is om van het gelijkvloers een ontmoetings- en creatieplek
te maken. Ook vinden we er een verenigingencafé waar iedereen zijn draai vindt en
een plek voor initiatieven rond jeugdwelzijn. Deze plek moet niet te afgelikt zijn, zodat
ze aantrekkelijk en gezellig maar ook veilig is om in te vertoeven. Natuurlijk gaat dit
samen met een mooi nieuw Sint-Jansplein.
•

De academie voor beeldende kunsten en haar parktuin krijgen een stevige
opknapbeurt zodat dit kunstenknooppunt verder kan blijven groeien en bloeien met
meer leerlingen, meer creatieve projecten en meer verschillende opleidingen, ook voor
specifieke doelgroepen. Een slim gekozen samenwerking met onze andere academie
(AMWD) is voor Dorpslijst Sander een vanzelfsprekendheid.

•

Sportsite De Nachtegaal moet dringend gerenoveerd en gemoderniseerd worden. Het
masterplan voor deze site wordt uitgewerkt. Hierbij gaan we na hoe we kunnen ingaan
op de vraag naar meer sportruimtes en betere werkplekken voor onze medewerkers
volgens het activity based principe. Deze renovatie kadert ook volledig binnen de
klimaatneutrale gemeente die we wensen te zijn. Voor Dorpslijst Sander gaat de
voorkeur uit naar enerzijds diverse nieuwe en minder bekende sporten en anderzijds
sportgelegenheid voor mensen met een beperking. De buitensportruimte moet een
open karakter krijgen. Buitensporten is genieten van een open, vrije en gezonde
omgeving.

•

Ook in de open lucht creëren we kansen voor vrijetijdsbeleving. Alle parken en parkjes
moeten uitnodigen om te wandelen, te fietsen, te rusten, te genieten. Wat dacht je,
bijvoorbeeld, van een boekentil op verschillende plekken waar mensen een boek
kunnen achterlaten of meenemen, eventueel met een briefje erbij.

•

De communicatie over de beschikbare zalen moet beter (Halfdiep, Altenakapel, Zaal
St.-Jan). Dorpslijst Sander wil het gebruik van het Halfdiep als feest-, fuif en
evenementenzaal intensifiëren. Optimaal gebeurt dit vanuit de vrijetijdsdienst samen
met een groep vrijwilligers die instaan voor de programmatie. De huurprijzen moeten
nog beter op elkaar afgestemd en transparanter worden en in wijken waar de gemeente
geen eigen zalen heeft, sluiten we akkoorden met zaaleigenaars over de verhuur aan
verenigingen.
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Cultuur in Kontich en Waarloos
Cultuur is wat ons verbindt. Cultuur zorgt voor reflectie, ontspanning en onthaasting. Cultuur
is een vorm van persoonlijke ontwikkeling én gemeenschapsontwikkeling. Nu de
bevolkingssamenstelling verandert, is dat belangrijk. De etnisch-culturele diversiteit neemt toe,
net als de vergrijzing. Ons cultuurbeleid moet open staan voor deze veranderende realiteit
met een verbreding van cultuurproductie en -aanbod en met nieuwe vormen van
verenigingsleven.
Een sterk lokaal cultuurbeleid biedt kansen aan initiatieven die van onderuit groeien zoals
onder meer: de fantastische spektakels van de Reus Contios de voorbije jaren, Kontich mARkT,
de openluchtfilms in de wijken.
Zowel binnen als buiten verenigingen is er veel mogelijk. Maar pas als mensen en verenigingen
samenwerken, ontstaat er iets groots, iets nieuws. Net die initiatieven willen we ten volle
steunen.

Alle soorten cultuur zijn belangrijk, maar cultuurparticipatie is onze troef
Van hoge over populaire tot alledaagse vormen: cultuur is belangrijk. Kontich heeft de luxe
centraal te liggen tussen Antwerpen, Lier en Mechelen, waar de cultuurhuizen een sterk aanbod
presenteren. We moeten niet trachten om dit over te doen. Cultuurparticipatie is onze
grootste troef.
•

Om dit verder de realiseren wil Dorpslijst Sander ook in Kontich de Uit-pas invoeren. Op
deze manier wordt vrijetijd en zeker cultuur voor iedereen in de gemeente toegankelijk.

•

Dorpslijst Sander wil kunst zichtbaar en aanwezig maken in het dorp. Daarom moet er
plaats zijn voor kunst, een beeld, poëzie
o

bij de heraanleg van straten en pleinen;

o

in de publieke zones van de gemeentelijke gebouwen.

Zorg voor cultureel, immaterieel en onroerend erfgoed is duurzaam beleid
Steeds moeten we ons afvragen hoe het onroerend, cultureel en immaterieel erfgoed een
plaats krijgt binnen onze gemeente.
De geschiedenis bepaalt in grote mate de ziel van onze gemeente. Die moeten we koesteren.
We zien de zorg voor het cultureel, immaterieel en onroerend erfgoed (monumenten,
landschappen, stads- en dorpsgezichten, archeologie...) als een vorm van duurzaam beleid. De
kwaliteit van het verleden is een bron van inspiratie voor de toekomst.
•

Dorpslijst Sander wil investeren in hergebruik, in originele nieuwe bestemmingen,
bijvoorbeeld voor onze kerkgebouwen.
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•

De gemeente zorgt samen met de Erfgoedraad voor een update van de inventaris van
het (gemeentelijk) waardevol bouwkundig erfgoed. Zij ontsluit het erfgoed verder voor
de inwoners zodat het draagvlak voor erfgoed wordt versterkt. Dit geldt zowel voor
gebouwen, landschappen, en bodemschatten als voor archieven, kunstcollecties,
relicten allerlei die de geschiedenis van Kontich illustreren.

Streekgebonden samenwerking
Dorpslijst Sander is een grote voorstander van een streekgebonden samenwerking rond
cultuur, sport en vrije tijd. Bib-kwintet, Neerdorpen Klassiek en de streekvereniging Zuidrand die
haar kantoren heeft in het Oud-Gemeentehuis van Kontich zijn hiervan mooie voorbeelden. We
willen op dit spoor verder werken en het vrijetijdsaanbod uit de ons omringende gemeenten
beter op elkaar afstemmen, en daar waar mogelijk de krachten bundelen, bijvoorbeeld voor
promotie.

Het lokaal bestuur ondersteunt en daagt uit
Hoe enthousiast we ook zijn, de politiek mag van kunst en cultuur geen reclamebord maken.
We moeten de vrije creativiteit garanderen en ondersteunen. Naast plaats voor
vrijetijdsbeleving, opleiding, cultuurprogrammatie en aankoopbeleid, willen we onze lokale
cultuurmakers ook ondersteunen. Ook hiervoor willen we ruimte scheppen.
•

De klassieke subsidies (daarover later meer) zijn maar één methode om verenigingen
en makers te ondersteunen.

•

Een andere methode zou een digitaal platform kunnen zijn. Een website die de
gemeente aanbiedt en waar iedereen zijn werk kan tonen, activiteiten kan aankondigen,
ideeën kan uitwisselen, een archief kan bijhouden.

•

Dorpslijst Sander wilt de creatieve Kontichnaar nog meer uitdagen om zich te tonen.
De kunst- en cultuurprijs die sinds 2014 een projectprijs is, kan hierbij nog meer als
hefboom gebruikt worden, door hem aantrekkelijker te maken.
Voor Dorpslijst Sander verdienen de Kontichse creatievelingen en kunstenaars immers
alle kansen.

•

Dorpslijst Sander wil muzikanten ruimte geven om op te treden: via subsidies van
optredens in plaatselijke cafés of de deelname aan het initiatief ‘Jonge Helden’.

•

Cultuur is voor iedereen. Dorpslijst Sander wil naar een cultuurraad 2.0. We willen
meer experimenteren met cultuurverenigingen en andere spelers in het socio-culturele
veld om bottum-up en top down op elkaar af te stemmen. We willen afstappen van het
principe dat je maar ondersteuning kan krijgen van de gemeente als je erkend wordt als
vereniging. Een cultuurraad 2.0 is flexibel en heeft oog voor experimenten, tijdelijke
projecten of inwoners met een goed idee.
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•

Daarom moeten de procedures eenvoudiger: inschrijvingsformulieren,
tarievenstructuren, subsidieregelingen, gebruikersreglementen,... De gemeente moet
initiatiefnemers naar de juiste subsidies begeleiden om zo drempels weg te nemen en
initiatieven van onderuit te laten groeien. Optimaal zijn de subsidiereglementen van de
verschillende deelaspecten van vrijetijd (cultuur, sport en jeugd) op elkaar afgestemd,
maar laten ze wel voldoende de ruimte om in te spelen op specifieke noden.

Jeugd in Kontich en Waarloos
Kindvriendelijke gemeente
Onze jeugd is onze toekomst. Voor Dorpslijst Sander moet Kontich een echte kindvriendelijke
gemeente worden. De tijd dat kinderen ongestoord overal buiten op straat konden spelen, is
ook in Kontich voorbij, en die tijd komt niet terug. Maar dit wil niet zeggen dat we geen
speelruimte meer moeten voorzien.
•

Wij willen meer speelruimte, ingericht als speeltuinen en plekjes, maar ook met niet
ingerichte speelruimte en hangplekken.

•

Speelstraten tijdens de zomervakantie kennen we al, maar waarom zouden bepaalde
doodlopende straten niet heel het jaar omgevormd kunnen worden tot speelstraat?

•

We voorzien mobiliteitskwartieren waar kinderen zich op een veilige en speelse manier
via trage wegen en veilige straten in kunnen bewegen. Het opmaken van een
speelweefselplan kan deze speelruimtes zichtbaarder maken.

•

In het Huis van het Kind, brengen we alle diensten voor kinderen en jongeren samen.
Het Huis van het Kind krijgt een speciale plek in het vernieuwde gemeentehuis.

•

Voor Dorpslijst Sander mag het nog verder gaan: laat ons bij het inrichten van de
publieke ruimte niet enkel kijken naar wat experten zeggen maar laat ons ook advies
vragen aan jongeren. Want publieke ruimte waar kinderen en jongeren zich thuis
voelen, is publieke ruimte die goed is voor iedereen.

De jeugd als hefboom naar zorgzaam samenleven
Voor Dorpslijst Sander staat het als een paal boven water dat een goed beleid voor kinderen en
jongeren niet beperkt kan worden tot onderwijs, sport en cultuur maar dat het een rode draad
moet zijn doorheen alle beleidsdomeinen. Laat jeugd dé hefboom zijn naar zorgzaam
samenleven.
•

We hebben hierboven reeds stilgestaan bij de plannen rond de ‘De Ploeg’. Laat ons bij
het uitwerken van deze plannen zeker ook de jeugd en de jeugdraad hier verder bij
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betrekken, zodat we hun noden naar een ontmoetings- en creatieplek zeker kunnen
verwerken in deze plannen.
•

Dorpslijst Sander wenst verder het jongerenpraatpunt What’s Up!? te blijven
ondersteunen en dit binnen een ruim verhaal van welzijnsondersteuning voor kinderen
en jongeren. Waarom voorzien we vanuit het Lokaal Bestuur ook geen vakantieaanbod
rond jongerenwelzijn? Zorgzaam samenleven vereist inzetten op jeugdwelzijn.
Gelukkige kinderen zijn veerkrachtige kinderen die mee vorm kunnen geven aan hun
eigen toekomst én aan de toekomst van Kontich.

•

En net als bij cultuur is het aangewezen om de subsidiereglementen die betrekking
hebben op jeugd – denk aan subsidiereglementen jeugdverenigingen, security, acties
van algemeen belang, …) – te herbekijken en ze met elkaar in lijn te brengen.

•

Dorpslijst Sander volgt de jeugdraad wanneer deze stelt dat de huidige securityafspraken bij fuiven herdacht moeten worden. Dorpslijst Sander wenst
jeugdverenigingen ook op het vlak van veiligheid de nodige ondersteuning te geven. De
kostprijs van ‘veiligheid bij fuiven’ mag geen obstakel vormen dat de jeugd belet te
feesten.

Sport en bewegen in Kontich en Waarloos
Een belangrijke schakel binnen Zorgzaam Samenleven is ongetwijfeld het sportbeleid. Niemand
moet er anno 2018 nog van overtuigd worden dat bewegen gezond is. Dorpslijst Sander wil
naast het rijke sportaanbod van de diverse sportverenigingen verder inzetten op het aanbod
voor de niet clubgebonden sporter en op de recreatieve sporter.
•

Een app kan de recreatieve loper langs ongekende trage wegen brengen, waarbij deze
trage wegen aansluiten op paden in de verschillende parken. We creëren op deze wijze
looplussen doorheen heel de gemeente.

•

Sportbeleving naar de wijken brengen.

•

We zetten verder in op wandel- en fietsknooppuntenroutes doorheen de gemeente.
Optimaal sluiten deze aan op wandel- en fietsknooppuntenroutes in de ons omliggende
gemeentes. Een samenwerking met Zuidrand (intergemeentelijke vereniging) is
hiervoor onontbeerlijk. Op deze manier kan de route naar de school of het werk een
beweegavontuur worden in plaats van een autohindernissenparcours en nodigt de
publieke ruimte uit om te bewegen.

•

Het organiseren van sportevenementen zoals ‘Kontich loopt erdoor’ en ‘Run for nature’.

•

De gemeente brengt via de samenwerking met een natuurcoach natuur, welzijn en
beweging naar burgers die noch in het clubaanbod, noch in het recreatieve aanbod een
stimulans vinden om te sporten. Sport en bewegen wordt zo een deel van het
welzijnsbeleid.
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De gemeente Kontich is vele sportclubs rijk, die instaan voor sportieve ontmoeting en duurzame
sportparticipatie. De clubs verdienen de steun van het Lokaal Bestuur. Hierom is Dorpslijst
Sander voorstander om, zoals de sportraad vraagt, ook de subsidiereglementen ‘sport’ te
herbekijken. Ook deze subsidiereglementen kunnen eenvoudiger.
Verder wil Dorpslijst Sander met de sportclubs waar de gemeente energiesubsidies aan toekent
rond de tafel gaan zitten om te bekijken op welke wijze dit type van subsidies kan herbekeken
worden. Sportclubs beheren een groot deel van de sportinfrastructuur in de gemeente. Ook zij
kunnen hun steentje bijdragen aan de doelstelling om van Kontich een ‘klimaatneutrale
gemeente’ te maken.
Ook binnen sport is Dorpslijst Sander voorstander van gedeelde infrastructuur en wil ze verder
inzetten op het delen van sportinfrastructuur tussen scholen, verenigingen en het Lokaal
Bestuur. Maar ook buiten de sportactiviteiten kan deze infrastructuur gedeeld worden door o.m.
sportkantines op te stellen als ontmoetingsruimte in de wijk. Op deze manier rendeert het
maatschappelijk vastgoed optimaal.
Dorpslijst Sander wenst ook binnen sport aandacht te hebben voor diversiteit: diversiteit in het
sportaanbod en diversiteit in de deelnemers. Binnen heel wat clubs bestaat een g-werking,
maar deze mag nog verder uitgebreid worden. Om het sporten voor sporters met een beperking
mogelijk te maken, moet ook binnen de sportinfrastructuur verder ingezet worden op
toegankelijkheid. Maar ook voor andere doelgroepen die minder makkelijk tot sporten en
bewegen toekomen – denk maar aan alleenstaande ouders met kinderen, mensen in armoede
en nieuwkomers – wil Dorpslijst Sander, samen met de sportclubs en de sportraad, een breed
sportaanbod uitwerken.
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