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Planet

Mooiere parken, pleinen en straten met zorg voor
meer natuur
Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een aangename omgeving, en is
de beste – en goedkoopste – bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. Steeds meer
mensen genieten van die natuur in de (moes)tuin, het park in de buurt. De zuurstof die we
inademen, het water dat we drinken, de rust die natuur biedt, zijn voor mensen van
levensbelang. De bescherming van de natuur is een hoofdzaak. Je zaagt niet aan de tak
waarop je zit.

Natuur tot dicht bij de centra: recreatie & biodiversiteit
Tussen 2013 en 2018 kwam er 16,5 ha natuur bij in Kontich & Waarloos waarvan 6,5 ha
nieuw bos. Maar het werk is nog niet gedaan.
•

Dorpslijst Sander wil verder werken aan meer bebossing in Kontich en Waarloos. We
herstellen de open waterstructuren van beken en grachten, waterbuffers en wadi’s in
combinatie met een gevarieerde begroeiing van grassen, kruiden, struiken en bomen. Dit
alles om verdroging en overstromingen te voorkomen. Maar ook om een gezonde
omgeving te creëren voor mens en dier. Hierbij willen we ook focussen op grotere natuuren boseenheden en de versnippering van groen tegengaan.

•

De natuur ontwikkelt zich in vele vormen en kan vaak met andere doelen gecombineerd
worden. Groene speelruimtes zijn bijvoorbeeld avontuurlijker dan plastieken speeltuigen
op onze speelpleintjes. Niet georganiseerde recreatie moet ook haar plaats krijgen.

•

Vooral onze wooncentra snakken naar meer groene natuur. We willen creatief zijn met
straatgroen, woongroen, buurtgroen, tuinen, parkjes en plantsoenen. Het beheer ervan
kan zeker gedeeld worden met omwonenden die willen meewerken.

•

Er komt een park aan Groeningen, Hessenpoelbos is de groene long van Waarloos. Maar
gaan we ook op zoek naar een speelbos in het centrum? En meer groene speelruimte
voor Kazerne?

•

De Zandbergen zijn een schitterend groene recreatiezone, maar dit gebied kan nog beter
onderhouden worden.

•

Het Hof Van Spruyt is in privé handen, maar zou een prachtig speeldomein kunnen zijn
voor jeugd(verenigingen).

Aan de basis van dit alles moet een allesomvattend groen- & hemelwaterplan liggen.
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Mooiere en grotere parken, groen in het dorp
•

Het gemeentepark van Kontich is amper 1 ha groot. Door de laatste jaren meer aandacht
te besteden aan de bomen en nieuwe natuurelementen zoals krokussen toe te voegen, is
het park aan de beterhand. De inpassing van de buurtbistro doet het geheel herleven tot
één van de fijnste plekjes van ons dorpscentrum. Dorpslijst Sander wil deze groene oase
verder ontwikkelen en het parkgevoel doortrekken tot op het gemeenteplein. Door parken
uit te breiden en te verbinden willen we tot een kwalitatieve publieke ruimte komen.

•

Het Altenapark is klaar voor een volledige herwaardering. Vooreerst willen we de tuin
rond het Altenalandhuis herinrichten met een terras, een speeltuin voor de allerkleinsten
en meer natuurelementen zoals een boomgaard en een zachte weide tot aan de vijver. Er
is nog meer mogelijk als de gemeente het afgesloten parkgedeelte terug in eigen handen
krijgt en kan openstellen voor het publiek.

•

Er zijn nog parken en plantsoenen die veel meer natuurwaarde in onze gemeente kunnen
brengen. Denk maar aan het parkje van de paters en het pleintje van Sint-Rita, het
Patersboske in Kontich Kazerne. Ook de plantsoenen kunnen vergroten, zoals dat van de
Bergstraat. Daar werd één asfaltzijde opgebroken en omgezet in groenzone.

•

Op al deze plekken willen we meer natuur combineren met spel, sport en ontmoeting.
Zitbanken, speelaanleidingen (bv. een grote vier op een rij), loopmogelijkheden op een
zachte ondergrond zoals een Finse piste, …

•

De parken kunnen ook een sociale functie krijgen door bv. een ruimte voor ecologisch
buurttuinieren erin te integreren.

Groene pleinen en straten
Straten en pleinen dienen niet alleen om zich te verplaatsen of om auto’s te parkeren. Het zijn
verblijfsruimten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, een praatje maken, wat rondhangen,
spelende kinderen, genieten van een terrasje. In Kontich zijn vele pleinen aan een flinke
opwaardering toe.
•

Het stationsplein moet heringericht worden tot een mooie toegangspoort voor onze
gemeente. Het plein kan het hart van de stationswijk worden. Om een gezellige inrichting
mogelijk te maken, is een oplossing voor de parkerende pendelaars nodig.

•

Het gemeenteplein moet wat ons betreft een groen plein worden: een voortuin van het
vernieuwde gemeentehuis, een kerktuin naast de Sint-Martinuskerk, een uitbreiding van
het gemeentepark. Zo creëren we een groter groen geheel van aan het gemeentepark
over het Gemeenteplein, achterdoor langs de dekenij en de gidsenlokalen naar de
Duivenstraat tot aan de tuin van de Heemkundige kring.
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•

Voor het Sint-Jansplein dromen we van een jeugdig plein met plaats om te spelen, groen,
lunchplekjes, fietsenstallingen, en natuurlijk een terras voor het vernieuwde gebouw van
De Ploeg.

•

Dorpslijst Sander wil het budget voor goede voet- en fietspaden verhogen om planmatig
en aan een hoger tempo de fiets- en voetpaden te vernieuwen.

•

Zeer belangrijk aandachtspunt is een betere toegankelijkheid van voetpaden, straten,
oversteekplaatsen en bushaltes. We willen de obstakels weg. Er staan nog steeds te veel
paaltjes en straatblokken in ons dorp.
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