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VINCENT
WAT  IS  ER  TE  DOEN  VANDAAG?    
Hoe  maken  we  van  Kontich  een  plek  waar  elke  jongere  ge-
makkelijk  te  weten  komt  wat  er  te  beleven  valt?  

• OVERKOEPELEND  COMMUNICATIEKANAAL  voor  jeugd-
bewegingen  en  sportverenigingen  om  toff e  evenementen  
zoals  Schoolrock  te  promoten  naar  de  jonge  Kontich-
naars.    

• Naast  de  Buitenspeeldag  nog  MEER  OVERKOEPELENDE  
EVENEMENTEN  voor  de  Kontichse  jeugd  laten  organise-
ren  door  de  gemeentediensten  en  adviesraden.  De  ver-
enigingen  die  hier  ook  mee  bezig  zijn  nog  meer  praktisch  
ondersteunen.

• ALS  IK  MET  VRAGEN  ZIT,  KAN  IK  ERGENS  TERECHT  
We  moeten  ervoor  zorgen  dat  zoveel  mogelijk  jongeren  
in  Kontich  zich  goed  in  hun  vel  voelen.  Niets  zo  erg  als  
je  ergens  niet  thuis  of  op  je  gemak  voelen. 

•  Een  initiatief  als  “WHAT’S UP”  MOET  BLIJVEN  BESTAAN  
en  mag  zelfs  nog  wat  meer  bekend  gemaakt  worden.  

• Ook  andere  initiatieven  of  kanalen  creëren  waar  een  gro-
ter  publiek  buiten  de  12-  tot  18-jarigen  

terecht  kan  met  vragen.
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DAPHNE 
VEILIG  DOOR  KONTICH
We  verplaatsen  ons  allemaal  te  voet  of  met  de  fi ets.  
We  moeten  ervoor  zorgen  dat  dit  op  een  veilige  ma-
nier  kan.  

• Scholen  nog  meer  stimuleren  om  rond  verkeersvei-
ligheid  te  werken. 

• Nieuwe  en  veiligere  fi etspaden  aanleggen  moet  prio-
riteit  worden  voor  de  gemeente.   

 
• Strengere  maatregelen  tegen  snelheidsovertredingen  

van  automobilisten. 

SAMEN STUDEREN  
Of  we  het  nu  fi jn  vinden  of  niet,  er  moet  ook  gestu-
deerd  worden.  We  doen  dit  liever  in  groep  dan  geïso-
leerd  op  onze  kamer.  Nu  wordt  er  door  sommigen  al  
afgesproken  in  scouts-  en  Chirolokalen,  maar  kunnen  
we  tijdens  de  blokperiode  het  Halfdiep  niet  omtoveren  
tot  GEMEENSCHAPPELIJKE  STUDIEZAAL?

NELE
Kontich  moet  BETAALBAAR  BLIJVEN  OM  TE  WONEN,  ook  met  mijn  krap  
budget  Velen  onder  ons  houden  van  deze  gemeente  en  willen  hier  dan  
later  ook  blijven  wonen.  

• De  gemeente  zou  meer  initiatieven  moeten  ondersteunen  voor  ALTER-
NATIEF  WONEN  (cohousing,  kangoeroewonen,  ...)  zodat  jonge  mensen  
betaalbaar  in  Kontich  kunnen  blijven  wonen. 

KONTICH  IN  HET  GROEN:  
• We  vinden  het  fi jn  dat  Kontich  niet  te  ver  van  Antwerpen  en  Mechelen  

ligt,  maar  kunnen  het  wel  appreciëren  dat  er  hier  nog  ruimte  is  voor  
groen.  Kunnen  we  scholen  laten  deelnemen  aan  de  bermacties  en/of  
stimuleren  om  meer  te  werken  rond  ecologie,  op  bezoek  te  gaan  in  
onze  natuurgebieden  ...

• Laat  ons  ook  eens  iets  helemaal  zot  doen  en  braakliggende  percelen  
een  kleurtje  geven  door  ze  te  bestoken  met  een  aantal  zaadbommen.  
Kontich  kan  er  alleen  maar  mooier  van  worden. 

KIRON
Ik  wil  EEN  PLEK  WAAR  IK  KAN  VERTOEVEN  zonder  als  hangjongere  
te  worden  aangezien  Hoe  zorgen  we  ervoor  dat  je  als  jongere  niet  
met  een  scheef  oog  bekeken  wordt  als  je  met  je  kameraden  aan  de  
kerk  afspreekt? 

• PICKNICKBANKEN  EN  GEWONE  BANKEN  op  strategische  plaatsen  
zetten  waar  scholieren  op  hun  gemak  tijdens  de  pauze  of  na  school  
kunnen  napraten  met  klasgenoten.  

• OPENBARE  FITNESSTOESTELLEN  plaatsen  of  andere  mogelijkheden  
onderzoeken  om  in  de  buitenlucht  te  bewegen  na  een  hele  dag  
stilzitten  op  school.  

LEGE  BROODDOOS,  WAT  NU?  Niet  al  onze  leeftijdsgeno-
ten  hebben  het  even  goed.  We  willen  niemand  in  de  kou  laten  staan.  

• 14%  van  de  kinderen  in  Vlaanderen  groeit  op  in  armoede.  Het  
OCMW  in  Kontich  levert  al  goed  werk.  Maar  ondanks  de  groeiende  
armoedecijfers  en  de  vermaatschappelijking  van  de  zorg  moeten  we  
de  GEZINNEN  DIE  HET  MOEILIJK  HEBBEN,  BLIJVEN  ONDERSTEU-
NEN.   

•  Scholen,  jeugdbewegingen,  sportverenigingen  en  gemeente  moeten  
samenwerken  om  de  jeugd  die  het  moeilijk  heeft  te  ondersteunen  
door  bijvoorbeeld  gratis  verse  soep  op  school  te  voorzien  voor  alle  
leerlingen,  verminderd  of  geen  lidgeld  voor  de  sportclub  ...
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