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People - Zorgzaam samenleven en welzijn voor iedereen 

Kontich leeft voluit en Dorpslijst Sander wil iedereen mee! 

Hoe mensen zich voelen, heeft ook te maken met de plaats waar ze wonen. Mensen moeten zich 

aanvaard voelen. Ze moeten zich vlot, toegankelijk en veilig kunnen bewegen. En ze moeten met hun 

gezin kunnen deelnemen aan het samenleven in Kontich. Dit welzijn voor iedereen komt er niet 

vanzelf. Het vergt uitdrukkelijke wil en aandacht vanwege het lokaal bestuur. 

Het aantal zorgbehoevenden zal in onze gemeente sterk toenemen in de komende jaren. Meer 80-

plussers hebben een zorgvraag. Maar ook mensen met een beperking of een psychische 

kwetsbaarheid blijven meer thuis wonen en hebben recht op gepaste ondersteuning.  

Dorpslijst Sander wenst meer participatie in de welzijnssector  

Vandaag heeft Kontich een goed werkende seniorenraad, een gehandicaptenraad, een lokaal overleg 

kinderopvang, een stuurgroep Huis van het Kind, een overleg Lokaal Sociaal Beleid. Aanvullend 

daarop wil Dorpslijst Sander werk maken van nieuwe participatievormen tussen wie zorg nodig heeft, 

wie zorg verstrekt en het lokaal bestuur. Meer projectmatige trajecten kunnen bijvoorbeeld begeleid 

worden door toetsingsgroepen, of feedbackteams.  

Dorpslijst Sander wil een doorgedreven toegankelijkheid in Kontich 

en Waarloos 

We willen specialisten betrekken om op alle domeinen de toegankelijkheid op te drijven:  

• de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare weg; 

• de toegankelijkheid van evenementen; 

• de leesbaarheid van de gemeentelijke informatie; 

• naast digitale ook analoge informatiekanalen en dito dienstverlening blijven voorzien;  

• verder inzetten op laagdrempelige hulp en bijscholingen rond digitale vaardigheden. Het gaat 

over de basis, waarvan een aantal mensen verstoken blijven. Voor hen gaat veel informatie 

verloren. 

Dorpslijst Sander wil de zorgzaamheid tussen mensen 

ondersteunen en verbeteren 

• Door de functie van vrijwilligerscoördinator verder uit te breiden, willen we de mantelzorgers 

en mensen en organisaties die zorg dragen voor mensen, zoals Samana en Schakel, 

ondersteunen door hen bijscholing aan te bieden en op weg te zetten.  
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• Door nieuwe initiatieven te ontwikkelen om samen met vrijwilligers de buurtgerichte zorg waar 

te maken.  

• Informatie over ondersteuningsmogelijkheden en subsidies moet vlot beschikbaar zijn zodat 

de vrijwilligers die informatie kunnen doorgeven aan mensen die dit nodig kunnen hebben.  

• Een buddywerking voor anderstalige nieuwkomers bestaat al. Dergelijke buddywerking kan 

ook kwetsbare gezinnen met kinderen meer kansen geven. 

Dorpslijst Sander wil voor iedereen die zorgvragen heeft, een 

geïntegreerd breed onthaal en een zorgloket in het vernieuwde 
gemeentehuis  

Bovendien willen we één meldpunt waar iedereen een noodsitiuatie kan melden. Mantelzorgers, 

poetsers, maar ook de winkeliers waar mensen vaak komen of gewoon de partner of het kind van 

iemand die hulp nodig heeft, kunnen bellen naar één vast telefoonnummer. Het meldpunt zorgt dat de 

juiste zorgverstrekkers bij de persoon in nood komen.  

Dorpslijst Sander ondersteunt initiatieven in preventieve en 

geestelijke gezondheidszorg 

Vooral voor kinderen en jongeren, omdat daar preventief werken het meest rendeert naar 

welbevinden en veerkracht in het verdere leven. Huis van het Kind, de Opvoedingswinkel en What’s 

Up?! geven we meer zichtbaarheid. 

Dorpslijst Sander wil de professionele zorgcapaciteit in Kontich en 

Waarloos optimaliseren 

• De uitbouw van de eerstelijnszone ZORA (Zuid Oost RAnd) die recent door minister 

Vandeurzen werd erkend. 

• Het uitbreiden van GEZEL. 

• Het aantrekken en samenbrengen van zorgorganisaties in onze gemeente. 

• Dorpslijst Sander wil dat het lokale bestuur zelf professionele zorg aanbiedt: 

o een sterke sociale dienst; 

o een versnelde uitbouw van de thuiszorg; 

o het invoeren van buurtgerichte zorg en het opzetten van een tweede 

dienstencentrum; 

o omdat het aantal rusthuisbedden te laag is en de private VZW's deze leemte te traag 

invullen, moet de lokale overheid zelf initiatief nemen met de oprichting van een 

openbaar woon- en zorgcentrum. Hiervoor wil Dorpslijst Sander een samenwerking 
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opzetten met alle gemeenten in de regio die reeds een openbaar woon- en 

zorgcentrum hebben: Mortsel, Lint en Edegem. 

Dorpslijst Sander wil meer inspanningen voor mensen met een 

klein budget 

• Een verhoogde uitkering. 

• Voor iedereen die wil een UIT-Pas, waarvan de kostprijs afhankelijk is van het inkomen. Deze 

pas geeft toegang tot sport- of andere vrijetijdactiviteiten en kan deze gezinnen meer 

ademruimte geven en het sociale isolement doorbreken.  

• Alle beleidsbeslissingen moeten naar het effect op mensen in armoede getoetst worden, en 

hierop worden bijgesteld of aangepast. 

• Een ontmoetingsplek waar aan een zeer democratische prijs iets kan worden gedronken en 

gegeten. 

Dorpslijst Sander verwelkomt alle nieuwkomers 

Kontich is een mooie gemeente waar vele mensen graag wonen. We maken geen onderscheid tussen 

oude en nieuwe Kontichnaars of Waarlozenaars, iedereen telt mee. Anderstalige nieuwkomers, 

vluchtelingen en asielzoekers ondersteunen we om contacten te kunnen leggen met andere inwoners. 

Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen kunnen integratie bevorderen, kansen geven om Nederlands te 

oefenen en vriendschappen doen ontstaan. Ontmoeting is de noodzakelijke schakel tot wederzijds 

begrip, empathie, wegvallen van vooroordelen én een hoger veiligheidsgevoel. 

De inrichting van de publieke ruimte nodigt uit tot ontmoeting. Daar bovenop blijft de gemeente 

straatactiviteiten ondersteunen en ook zelf ontmoetingsactiviteiten organiseren. Door zelf te werken 

aan een meer divers personeelsbestand geeft de gemeentelijke overheid hierin een voorbeeld. 

Ook in het zorgaanbod moet er aandacht zijn voor diversiteit: zorg is persoonsgericht en dus niet  

verschillend voor mensen van andere origine, maar in ouderenzorg en met name in woonzorgcentra 

kan aandacht voor specifieke punten de drempel verlagen, zoals aandacht voor cultuureigen voeding, 

gebedsruimte, …  

Betaalbaar en aangepast wonen moet een prioriteit blijven  

• Als alle projecten voor sociale-woningbouw die de voorbije jaren werden voorbereid, ook 

uitgevoerd worden, behaalt Kontich haar opgelegde doelstellingen voor sociaal wonen.  

• De sterke groei in het Sociaal Verhuurkantoor willen we doorzetten. Daarvoor moet de 

gemeente Edegem haar bijdrage betalen, wat ze de vorige jaren weigerde. Het Sociaal 

Verhuurkantoor moet blijvend in de aandacht worden gezet voor kandidaat-eigenaars om hun 

capaciteit aan woningen uit te breiden.  
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• Bij het afleveren van bouwvergunningen voor grote projecten moet 18% sociale huurwoningen 

afgedwongen worden.  

• Dorpslijst Sander blijft ruimte creëren voor alternatieve woonvormen zoals cohousing.  

• De gemeente moet een toewijzingsreglement opmaken met een bijzondere aandacht voor de 

jonge mensen, de senioren, en de groter wordende groep éénoudergezinnen en mensen met 

een beperking.  

• Het Kontichse OCMW heeft 25 assistentiewoningen in eigendom. Deze moeten beschikbaar 

zijn voor de meest hulpbehoevenden: zorgbehoevende senioren met een klein budget en voor 

mensen met een beperking. 

• Een capaciteitsuitbreiding van de woonzorgcentra in Kontich is noodzakelijk. Dorpslijst Sander 

blijft pleiten voor kleinschaligheid, geïntegreerd in de buurt. De economische wetmatigheid 

van grootschaligheid duwt de zorgverstrekking onder het aanvaardbare niveau. Zo staan 's 

nachts slechts één verpleegster en één zorgkundige in voor 90 tot 120 zorgbehoevende 

bejaarden … 

Coöperatieven en crowdfunding kunnen ook in de welzijnssector  

Waarom zou er geen fonds kunnen worden opgericht waarin kapitaalkrachtigere inwoners een 

solidaire bijdrage kunnen leveren voor heel concrete sociale en duurzame projecten binnen de 

gemeente? Indien een dergelijk project goed wordt uitgelegd, zijn hier waarschijnlijk wel mensen voor 

te vinden. Voor het beheer hiervan is transparantie nodig, en regelmatige rapportering aan de 

schenkers, om het vertrouwen hierin hoog te houden. Dit zou kunnen opgestart worden door 

bewoners, en door de gemeente worden ondersteund. 

 


