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EEN PLOEG MET
HART EN VERSTAND
Dorpslijst Sander is sinds 2012 een levendige ploeg van actieve mensen die zich willen inzetten voor Kontich en 
Waarloos. 

Na 14 oktober 2018 werd duidelijk wie in de gemeenteraad zou zetelen. Dezelfde mensen vertegenwoordigen ook 
de raad voor maatschappelijk welzijn. We geven je graag een overzicht.

VEERLE VAN DYCK is onze voorzit-
ter. Zij zetelt in de gemeenteraad en 
volgt het cultuurbeleid en de perso-
neelsmaterie nauwgezet op.

JOOST FILLET is onze fractieleider. 
Hij legt zich toe op het algemene 
beleid en houdt een oogje op de 
communicatie en de samenwerking 
van de gemeente met de bevolking, 
de gemeentefi nanciën, de politie-
werking en de intergemeentelijk 
samenwerkingsverbanden. 

WIM ANNAERT is onze ‘omgevings-
specialist’ in de gemeenteraad. Hij 
bewaakt de open ruimte, natuur 
en waterbeleid en bij hem kun je 
terecht omtrent vragen rond nieuwe 
bouwdossiers.

MARJAN DE NAYER is nieuw in onze 
fractie en een sterke aanwinst. Ze 
behartigt de welzijnsdossiers.

Kyron Cockuyt vertegenwoordigde 
de jeugd in onze fractie. Ze verhuist 
naar Boom en wordt vervangen 
door NELE VAN DER SPIEGEL. Deze 
jonge architectuurstudente zal zeker 
een rol kunnen spelen in de bouw-
dossiers en de wegenwerken van 
onze gemeente.

De individuele sociale dossiers wor-
den besproken en beslist in het bij-
zonder comité voor de sociale dienst. 
Daarin zijn MARJAN DE NAYER en 
LINDA ACHTEN voor Dorpslijst San-
der afgevaardigd. 
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Dorpslijst Sander 
stapt met evenveel ambitie 
in een nieuwe rol
Na de verkiezingen van 14 oktober 2018 vormde N-VA een 
coalitie met Open VLD. Daardoor verhuizen wij met Dorps-
lijst Sander na zes jaren het bestuur uitgemaakt te hebben 
naar de oppositie. 

Dat N-VA die partnerwissel doorvoerde, hoefde helemaal 
niet. Dorpslijst Sander behield immers haar zetelaantal 
en is even groot als Open VLD in de gemeenteraad.  

We mogen fi er zijn op ons werk uit de voorbije 
bestuursperiode. We konden de gemeentediensten 
grondig vernieuwen en we lanceerden heel wat nieuwe 
projecten waarvan een aantal nog dit en de komende 
jaren zullen en moeten uitgewerkt worden.  We weten 
ondertussen dat N-VA vernieuwingsmoe was en liever 
samen met Open VLD een gemakkelijke bestuurscoalitie 
vormde, eerder dan met ons nieuwe plannen te smeden. 
De weg van de minste weerstand, zegt men, ook binnen 
N-VA kringen. Of dit ook even duurzaam, sociaal, en 
toekomstgericht zal zijn, dat valt nog te af te wachten. 

We zitten nu niet meer in het schepencollege en hebben 
een stuk minder vat op het beleid. Onze politieke ambitie 
blijft toch dezelfde: een aangenaam Kontich en Waarloos 
dat doordacht wordt bestuurd, in overleg met velen. 

Hoe is het inmiddels met onze gemeente gesteld? We 
zien zowel positieve als negatieve punten en geven je 
daarvan graag een overzicht in deze Sanderkrant. We 
hopen dat we de nieuwe meerderheid kunnen steunen 
bij hun goede beslissingen en kunnen bijsturen waar het 
fout loopt. 

We zullen ons blijven inzetten voor een aangenamer 
Kontich en Waarloos en lanceren hier een concrete actie. 
We maken deze Sanderkrant minder dik dan voorheen. 
Met het gespaarde budget willen we een aantal nieuwe 
bomen aanplanten. Heb jij een ruime (voor)tuin die best 
een toekomstboom verdient? Geef een seintje. Wij willen 
graag mee op zoek gaan naar de gepaste boom voor die 
plaats, en geven je graag advies.
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W o n e n

NIEUWE STATIONSOMGEVING
op komst
De plannen voor het nieuwe stationsplein zien er goed uit. Het idee voor 
een heraanleg zat al in het vorige bestuursakkoord als eis van Dorpslijst 
Sander. Het ontwerp werd al eind 2017 door Wim Annaert opgestart 
met de opmaak van een bestek. Heel 2018 is in overleg tussen het 
studiebureau, de betrokken overheidsdiensten en de buurtbewoners 
gewerkt aan drie mogelijke ontwerpen. Een ruime inspraakronde in 
2019 leverde heel wat bijkomende inzichten op waarmee de ontwerper 
aan de slag ging. Het voorlopige eindresultaat is veelbelovend, en blijft 
achter de uitgangsprincipes staan: een aangename en uitnodigende 
groene verblijfsruimte creëren met minder autodominantie en focus op 
openbaar vervoer, de fi etser en wandelaar. 
In het vernieuwde concept van het stationsplein zullen de bomen in 
de Ooststatiestraat blijven staan. Daar komt een nieuw fi etspad en 
aanvankelijk leek het dat één bomenrij daarvoor moest sneuvelen. Om 
logisch aan te sluiten op het stationsplein, hebben ontwerpers besloten 
om het bestaande fi etspad 60 cm breder te maken. En zo kunnen de 
mooiste bomen in deze straat blijven staan. De extra verkoeling die de 
bomen bieden in de zomer, is goed voor de fi etsers én de bewoners. 
Een juiste beslissing die we als Dorpslijst blijven verdedigen. 

4 - Dorpslijst Sander - Verkiezingskrant
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BOUWPROJECT 
op de hoek van de KAUWLEI en de OOSTSTATIESTRAAT: 

VERSTANDIG INBREIDEN GRAAG
Sander vindt de rechtszekerheid van grondeigenaars belangrijk en vindt het zeker niet slecht dat nieuwe woningen 
worden gepland waar er al huizen staan, liever dan nieuwe gebieden aan te snijden (zoals helaas dreigt te gebeuren 
achter de huizen van de Kauwlei aan het Broekbos). Als er wordt gebouwd, moet het een kwalitatief project zijn.
Daarom hebben we een aantal opmerkingen op het huidige, grootschalige project. Het is vreemd dat een hoeve die 
op de inventaris van het onroerend erfgoed staat, wordt afgebroken om plaats te maken voor een erg grootschalig 
project van 22 (!) appartementen. Dit geeft een aantal problemen:

• Het grote aantal nieuwe bewoners zal een IMPACT
hebben op de buurt waar nu al een parkeerdruk is 
en het verkeer al vaak vast staat.

• Het zijn erg kleine appartementen en er is weinig 
aandacht voor een sociale mix en de brandveiligheid 
die niet is gegarandeerd. Zo lijkt het project 
vooral gericht op winstmaximalisatie voor de 
bouwpromotor die WEINIG VERTROUWEN
inboezemt.

• Het is erg SLECHT INGEPLANT in de omgeving. 
Architecturaal gezien krijgt de buurt een erg massief 
en gesloten volume zonder oog voor groen en open 
ruimte en de waterhuishouding. Het gebied is erg 
laaggelegen en het regenwater kan moeilijk weg of 
infi ltreren in de bodem.

• We hopen dat het project NOG GRONDIG WORDT 
BIJGESTUURD en dat met deze opmerkingen ook 
rekening gehouden wordt bij andere projecten, zoals 
bijvoorbeeld het project op de hoek er tegenover 
(oude garage).
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K l i m a at
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Gemeente moét 
verantwoordelijkheid opnemen
DE FEITEN.

Terwijl vorige twee zomers nog ‘opwarmertjes’ waren, 
gingen afgelopen maanden alle warmterecords aan 
diggelen, ook in Kontich. Het grondwaterpeil blijft 
zakken en door de Babbelkroonbeek, Hessepoelbeek 
en Bautersembeek stroomt tijdens de zome geen water 
meer. Het tweede jaar op rij al. Maïs stond er her en 
der dor bij maar ook natuurgebieden en parken krijgen 
klappen: bomen kunnen één crisiszomer wel aan, 
maar nu dit zich herhaalt duikt droogtestress op en de 
daarmee gepaard gaande verhoogde gevoeligheid voor 
ziekte en plagen. Een zomerbar kan wel even soelaas 
bieden in een park, maar dat danken we vooral aan 
de koelte die kathedraalbomen ons nu nog bieden. 
De koelte van onze bossen en natuurgebieden (’s 
avonds maakt dit al snel een verschil van 5°C met een 
centrumstraat) maakt dat dit nog de weinige plaatsen 
zijn waar je de hitte kan ontlopen. En de (realistische) 
prognose is dat dergelijke zomers het nieuwe normaal 
gaan worden. Een recente studie voorspelt dat Brussel 
het Canberra van het Noorden zal worden tegen 2050… 
als we zo verder doen. 

BELEID ONTBREEKT, OP VERSCHILLENDE NIVEAUS.

De verkiezingen hebben niet echt een doorbraak 
opgeleverd voor de klimaatagenda. Nochtans is een 
grote meerderheid van de bevolking zich bewust van 
de klimaatverandering. Er is jammer genoeg weinig 
reden voor optimisme. Het Belgisch klimaatplan (en dus 
–beleid) is alvast onvoldoende gebleken voor Europa: 
een tweede zit.  Maar elke nieuwe regering die van een 
coherent en ambitieus klimaatplan geen topprioriteit 
maakt, dreigt België, en dus ook Vlaanderen, in de staart 
van het peloton de duwen. 
In Kontich beweegt er sinds januari nog nauwelijks 
iets, tenzij een ijspiste verplaatsen en pleiten voor 
meer parking. Meer verontrustend zijn uitspraken 

van raadsleden vanop de rechterfl ank, gaande van 
‘klimaathysterie’ tot ‘Kontich zal nu ook weer niet het 
verschil maken’. Het zijn ook niet toevallig dezelfde 
partijen die blijven wedden op technologie en innovatie 
om alle klimaatproblemen op te lossen. Je zou van 
minder de wenkbrauwen fronsen. Dat neigt naar 
klimaatnegationisme in plaats van ecomodernisme. Zij 
ontkennen de urgentie van het probleem. 
Er is helemaal geen klimaathysterie, wel wordt het 
klimaat stilaan hysterisch als we blijven dralen; de 
klimaatspijbelaars en –marsen wijzen de politiekers 
enkel maar naar de wetenschappelijke evidentie. En 
dat lokaal klimaatbeleid weinig verschil gaat uitmaken 

gaat de essentie van het Burgemeestersconvenant uit 
te weg: dit convenant, ook ondertekend door Kontich 
in 2013, biedt het beleidskader voor een hele reeks 
maatregelen. In de afgelopen legislatuur werden die 
maximaal ingevuld met woningisolatie, waterinfi ltratie, 
bebossingsprojecten, aanmoedigend fi etsbeleid, 
energiezuinige gemeentegebouwen en voertuigen….
Snelle en concrete oplossingen zijn nodig. 
Ideeën zijn er volop: oordeelkundig omspringen met 
open ruimte (de zogenaamde betonstop wordt hierin 
onvermijdelijk), isolerende maatregelen, investeringen 
in fi etsinfrastructuur en uitbreiden van bos- en natuur, 
ruimte voor water als klimaatbuff er. BOS+ heeft 
berekend dat Vlaanderen 6 miljoen extra bomen nodig 
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√ Isol� r je huis grondig

√ K� p lok� l geproduc� rde goederen

heeft om de eff ecten van de klimaatverandering in 
steden en gemeenten te buff eren. Onze regio is wel 
historisch bosarm en lokaal moet er dus meer dan 
gemiddeld aangeplant worden: 25.000 extra bomen 
moeten haalbaar zijn! Dat is haalbaar. De afgelopen 6 
jaar hebben we bijna 10 ha nieuw bos bij aangeplant in 
Kontich met ruim 18.000 bomen en struiken.

NIET STILVALLEN!

Samen met de gemeente willen we zoeken naar alle 
mogelijke plaatsen op openbaar domein waar ruimte is 
voor nieuwe bomen. Het is een belangrijk element uit 
het goedgekeurde groenplan dat we mee willen blijven 
realiseren. Elke heraanleg van straten en pleinen, maar 
ook de bouwdossiers, moeten maximale garanties 
bieden voor behoud van bestaande bomen en ruimte 
bieden voor nieuwe. 

OOK IN JOUW TUIN? 

We beslisten om deze Sanderkrant met 4 pagina’s 
in te korten. Met wat we hiermee uitsparen 
kunnen we een aantal toekomstbomen aankopen. 
Die toekomstbomen willen we aanplanten in 
de dorpscentra omdat zo het hitte-eiland eff ect 
tegen te gaan. We zoeken daarom kandidaten in 
de centra die een tuin hebben waar plaats is voor 
een toekomstboom. Heb jij plaats voor een mooie 
toekomstboom? Bel of mail ons. Joost.fi llet@
telenet.be 0499 54 04 96.

de centra die een tuin hebben waar plaats is voor 
een toekomstboom. Heb jij plaats voor een mooie 

NOG TIPS NODIG?

√ Eet m� r seizoensgroenten

√ Invest� r verstandig

√ L� t de auto � ns thuis

√ Sp� r energie

√ Vermijd afval

√ Minder vliegen
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M o b i l i t e i t

Kontich heeft drie fi etsstraten. De Lintsesteenweg 
was de eerste, als onderdeel van de fi etsostrade. 
Nadien volgde de Drabstraat en het smalle deel van 
Ooststatiestraat. Een eerstvolgende fi etsstraat zou het 
smalle deel van de Edegemsesteenweg kunnen zijn. 

Er zijn nog straten in Kontich waar je met een auto 
niet veilig een fi etser kan inhalen. Volgens het 
verkeersreglement moet de automobilist bij het inhalen 
een zijdelingse afstand van ten minste één meter laten 
tussen zijn voertuig en een fi etser die op de rijbaan 
rijdt. In plaats van deze gevaarlijke en onwettige situatie 
te laten bestaan, is het beter om van deze straten 
fi etsstraten te maken.

Hoe meer fi etsstraten er komen, hoe beter ze zullen 
werken. Maar er is ook verdere bewustmaking, controle 
en handhaving nodig. Automobilisten moet duidelijk 
gemaakt worden dat ze geen voorrang meer hebben 
en achter fi etsers moeten blijven, fi etsers moeten 

hun plaats in de fi etsstraten meer opeisen en dit zou 
helpen als politie in die straten regelmatig poolshoogte 
zou nemen. Hoe meer fi etsers er in het straatbeeld 
rondrijden, hoe kleiner de kans op ongevallen met 
auto’s. Dat is een opvallende conclusie van een nieuw 
onderzoek van de Universiteit Gent dat focust op de 
verkeersveiligheid van fi etsers in Antwerpen.

Kontich kan dus nog een stuk fi etsveiliger worden als we 
nog meer fi etsers kunnen overtuigen. Dat kan met meer 
fi etsstraten of beter nog met een fi etsstraatnetwerk. 
Immers een veilig fi etsgevoel van voordeur tot school of 
werk is pas gegarandeerd als fi etsstraten met mekaar 
verbonden worden. We dagen de schepen van mobiliteit 
uit prioriteit te maken van die ‘missing links’ in het 
dorpscentrum. In Mechelen bestaat het al.

Van Van Van 
FIETSSTRATENFIETSSTRATENFIETSSTRATEN

naar naar naar 
FIETSSTRAATNETWERKFIETSSTRAATNETWERKFIETSSTRAATNETWERK

8 - Dorpslijst Sander - Sanderkrant 2019
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L o ka a l  b e s t u u r

INSPRAAK EN PARTICIPATIE:

N O O D Z A K E L I J K
voor een goed lokaal bestuur

De nieuwe bestuursmeerderheid beperkt de 
inspraakkanalen Ze wil de statuten én de samenstelling 
van de adviesraden laten bepalen door de 
gemeenteraad. Kortom, tegen dat dit krantje in de bus 
zit, heeft de politiek beslist wie er in de adviesraden mag 
zitten en wie niet. Bovendien verbieden Open VLD en 
N-VA de Kontichse ambtenaren om volwaardig deel te 
nemen aan een adviesraad. Dat is de beste manier om 
deze mensen te demotiveren. Dorpslijst Sander verzet 
zich tegen deze gang van zaken. 

Hoe moet het dan wel? Elke adviesraad is volgens 
ons autonoom. Een adviesraad beslist zelf over de 
adviezen die ze geeft én over de wijze waarop deze 
adviezen tot stand komen.

Indien de gemeente een reglement opmaakt, dan 
moet dit volgens ons beschrijven hoe de adviesraden 
en het gemeentebestuur samenwerken. Het bestuur 
zou haar raden moeten aanmoedigen, inspireren 
en ondersteunen. De deelname aan raden willen 
we aanmoedigen en verbreden. We moeten 
drempelverlagend werken in plaats van mensen uit te 
sluiten.

De VERDWIJNPAAL
is TERUG
En dat vinden wij goed nieuws. De verdwijnpaal vermindert het aantal 
auto’s tijdens de spits met ongeveer 150 wagens per uur, zowel in 
Kontich centrum als in Kontich Kazerne. Dat komt ten goede aan de 
levenskwaliteit voor de inwoners. En het is een stuk veiliger voor meer 
dan 3000 scholieren die in Kontich naar hun school fi etsen (al zijn 
er nog meer maatregelen nodig).

Het college slaat de bal mis door de verdwijnpaal weg te laten op 
woensdagmiddag. Net op dat moment rijden heel veel jongeren 
en scholieren per fi ets door het dorp en moet hun veiligheid 
verzorgd worden.

Dorpslijst Sander - Sanderkrant 2019- 9 
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De illusie om altijd onbeperkt te kunnen parkeren in het centrum van het dorp, blijkt nu ook economische slachtoff ers te 
maken. Omwille van enkele parkeerplaatsen op het gemeenteplein zouden een ambulante vishandel en een Kontichse slager 
moeten opkramen. Diezelfde parkeerobsessie inspireert OpenVLD en N-VA om de ijspiste te verplaatsen naar het park, tegen 
alle adviezen in.

In april 2019 besloot de gemeenteraad om de ijspiste 
te verplaatsen naar het park. Wij waren de enigen die 
zich hiertegen verzetten. Nochtans verdedigden ook 
verschillende N-VA schepenen ditzelfde standpunt in 
het najaar van 2018… Het is niet het eerste principe 
van N-VA dat ondertussen in de koelkast is verdwenen. 
Begin 2019 adviseerden bovendien alle betrokken 
administratieve diensten unaniem én zwart op wit 
dat dit een slecht idee was. Vooral het park zou hier 
sterk onder lijden maar de adviezen voorspelden ook 
een ‘exuberante stijging van de kostprijs van Kontich 
Schaatst’. Er werd 70.000 euro ingeschreven in het 
budget, waar de vorige edities nog afklokten op 50.000 
euro. Uiteindelijk heeft het schepencollege het dossier 
gegund aan dezelfde leverancier van de voorbije jaren, 

maar dan wel aan een prijs van 96.544,69 euro. Dat is 
quasi een verdubbeling van de kostprijs en welgeteld 
46.544,69 euro die het schepencollege op aandringen 
van schepen Luc Abrams in het water smijt. En dit 
jaarlijks… 
Het lijkt contradictorisch, elders park uitbreiden 
(Altena) en het Gemeentepark te grabbel gooien. 
Net in een tijd dat groen midden in dichtgeplaveide 
dorpscentra moet gekoesterd worden als goedkoopste 
klimaatadaptatiemiddel. 

M o b i l i t e i t

I N  N A A M  VA N 

D E  H E I L I G E 

P A R K E E R P L A AT S

10 - Dorpslijst Sander - Sanderkrant 201910 - Dorpslijst Sander - Sanderkrant 2019
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Pa r k

PARKFEESTJES: met mate
Af en toe een feestje in het gemeentepark is voor ons 
geen probleem, integendeel zelfs. Maar het gemeen-
tebestuur wil nu het aantal grote evenementen in het 
park verhogen van vier naar elf periodes per jaar en dat 
vinden we overdreven. Massa-evenementen horen thuis 
op het gemeenteplein en niet in het park, zoals het ook 
staat in het master- en beeldkwaliteitsplan dat de Ge-
meenteraad in 2010 goedkeurde. We vrezen dat de ver-

gunning voor deze extra evenementen een tussenstap 
is om nadien het grote grasveld in het park te verharden 
om er een permanent evenementenplein van te maken.  
Voor ons moet het gemeentepark haar hoofdfunctie 
als natuur- en klimaatbuffer in het centrum maximaal 
kunnen behouden zodat het een groene oase blijft waar 
iedereen even kan verpozen of gewoon genieten.

DRIE ZITBANKEN 
uit één omgewaaide beuk

Onze groendienst nam het initiatief om nieuwe zitbanken te maken uit lokaal 
recuperatiehout. Iets wat Wim Annaert steeds benadrukt heeft: bomen die 
onder (toenemende hevige) stormen vallen of gewoon gekapt worden kunnen 
en moeten maximaal lokaal herbruikt kunnen worden. Zijn woorden zijn niet 
in dovemansoren gevallen. 
Op zondag 10 maart ontwortelde een zware voorjaarsstorm een meer dan 
honderd jaar oude beuk in het gemeentepark. Uit de intacte stam werden 
in het atelier van de technische dienst door de medewerkers drie mooie, 
zitbanken gezaagd en geschaafd. Twee daarvan kregen een plaatsje waar de 
boom stond, in het Gemeentepark. De andere in het Altenapark.
Het lijkt een detail, een klein voorbeeldje van circulaire economie, maar wij 
vinden het een belangrijke mentaliteitswijziging die hopelijk kan doorgroeien 
in de lokale bestuurswerking. 

Dorpslijst Sander - Sanderkrant 2019- 11 
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Pa r k

ALTENAPARK in ere herstellen
Goed nieuws. De gemeente herenigt het Altenapark. 
Meer dan dertig jaar geleden verkochten de zusters 
van Altena het grootste deel van Altenapark en de 
gebouwen aan het OCMW van Kontich. De zusters 
bouwden een nieuw klooster in het mooiste deel van 
het park. Nadat ze het nieuwe klooster verlieten, kocht 
vzw De Hazelaar het klooster met de parktuin om er 
een dagopvang te maken. Nadien werd De Hazelaar 
overgenomen door de Gasthuiszusters van Antwerpen, 
die geen toekomst zagen in een zorgsite in Altena, 
en polsten naar de interesse van de gemeente. Hier 
vonden Dorpslijst Sander en N-VA mekaar snel om deze 
historische kans niet te laten liggen. En mede onder 
impuls van onze toenmalige schepenen, Wim, Veerle en 
Joost, werd nog in 2018 hierover een princiepsakkoord 
gesloten met GZA. Enkel diende in 2019 nog het exacte 
bedrag onderhandeld te worden en dat lijkt nu eindelijk 
beklonken. 

Voor de gemeente Kontich is dit de beste oplossing, 
want nu kan zij er eindelijk werk van maken om het park 
opnieuw uit te breiden. Voor Dorpslijst Sander moet het 
geheel zo snel mogelijk publiek toegankelijk worden. 
Wel op voorwaarde dat deze extra natuur ook eff ectief 
natuur blijft en niet te grabbel wordt gegooid aan 
allerhande initiatieven. 
In het kloostergebouw zou een kinderdagverblijf 
onderdak kunnen vinden. Na de geslaagde renovatie 
van het Altenalandhuis is de inrichting van het herenigde 
park nu dringend aan de orde. Ook dit dossier, met 
heraanleg van alle fi ets- en wandelpaden, nieuwe 
toegangen en oog voor de natuurwaarden van het park, 
ligt enkel nog te wachten op uitvoering! 
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50.000 euro
voor ‘NATUUR IN JE BUURT’
Het lokaal bestuur van Kontich heeft eind 2018 
liefst 50.000 euro subsidie gewonnen als provinciaal 
laureaat ‘Natuur in je buurt’ voor het door het vorig 
bestuur ingediende project ‘Blauwgroen Park Spoor 
Natuurlijk’. Het project gaat over de herinrichting van 
de Oude Spoorwegberm tussen de Kruisschanslei en 
de N1. De omgevingsvergunning hiervoor was al in 
2018 goedgekeurd maar heeft hiervoor een lange weg 
afgelegd.
In de aanloop naar deze vergunning werden de buurt 
en de jeugd bij het ontwerp van het project betrokken 
gedurende een inspraakproces dat een jaar in beslag 
nam, maar nodig was om iedereen overtuigd te krijgen. 
Een workshop voor kinderen, uitgewerkt met jeugddienst 
en –raad verzamelde specifi eke ideeën op hun maat. In 
september 2018 besloot het schepencollege (toen nog 
mét Dorpslijst Sander) het project in te dienen om alzo 
de subsidies te kunnen bemachtigen. Het project wordt 
ook fi nancieel ondersteund door het interreg project 
‘Nature Smart Cities’ waarmee een deel van de heraanleg 
van de fi etsroute wordt gefi nancierd. Ondertussen is een 
aannemer met de werken gestart. Dit zijn ingrijpende 

werken met het doel om naast natuurherstel ook 
heel veel ruimte aan water te geven. Hierbij gaat ook 
veel aandacht naar de invulling als verblijfsruimte 
voor de buurt en passanten. Het uiteindelijke doel is 
hier een beleefbare natuurlijke ruimte te creëren die 
biodiversiteit versterkt en ons beter bewapend tegen de 
klimaatveranderingen die op ons afkomen. 
Wim: “Met dit ambitieuze project wordt natuur tot 
diep in het dorpscentrum gebracht en dat is niet 
onopgemerkt gebleven voor de provinciale overheid.” 
Wie verder info wil over het dossier mag gerust met 
Wim contact opnemen: hij blijft dit dossier opvolgen tot 
het is afgerond.
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Een probleem tussen volwassenen regel je
NIET op de rug van de kinderen
Het Kontichse schepencollege besliste op 27 juni 
om twee kinderen uit één gezin uit te sluiten uit de 
naschoolse kinderopvang omdat het gezin achterstallige 
betalingen heeft. 

Gemeenteraadslid en voormalig schepen van Welzijn, 
Joost Fillet, las de collegebeslissing en nam onmiddellijk 
contact op met de gemeente om te vragen het probleem 
op te lossen zonder dat de kinderen zouden uitgesloten 
worden uit de kinderopvang. Kinderen mogen immers 
niet de dupe zijn van een administratief probleem tussen 
volwassenen. 

Op de eerstvolgende gemeenteraad van september 
stelden Joost Fillet en Marjan De Nayer de zaak 
aan de kaak. Zij vroegen om alle ouders met 
betaalmoeilijkheden door de Sociale Dienst uit te 
laten nodigen voor een gesprek, en te ondersteunen 
indien nodig. Dorpslijst Sander wenst geen kinderen 
de toegang te weigeren tot kinderopvang of andere 
diensten van de gemeente. 

Dit voorval maakt ons echt boos. Het toont ook aan hoe 
onmisbaar Dorpslijst Sander is in een schepencollege als 
we kinderrechten willen doen gelden. 

W E L Z I J N

ZOMEROPVANG
in Waarloos afgeschaft
Als we graag iedereen aan het werk willen krijgen, is voldoende kinderopvang een noodzaak. Ook in de 
zomervakantie. Deze opvang moet bereikbaar zijn, liefst in de wijk waar men woont. Het is niet verstandig 
om iedereen per auto/fi ets/bus van Waarloos naar de opvang in het centrum te laten rijden vooraleer de rit 
naar het werk kan aangevat worden. Vooral voor alleenstaande ouders met beperkt netwerk betekent dit 
bijkomende stress om werk en gezin te combineren in de vakantieperiode.
Wij vinden een groep van 20 kinderen ruim voldoende 
om de zomeropvang in Waarloos te blijven inrichten. Het 
nieuwe gemeentebestuur vindt dat blijkbaar niet. Dat deze 
dienstverlening in Waarloos werd afgeschaft, is volgens ons 
een verkeerde beslissing. 
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Politiek is mensenwerk. Dorpslijst Sander tracht zoveel 
mogelijk bekwame mensen te betrekken bij het gemeentelijk 
beleid. Zo zetelt Linda Achten in het Bijzonder Comité voor 
de  Sociale Dienst, bevoegd voor de individuele dienstverle-
ning en integratie. Linda vertelt over haar eerste ervaringen.

‘Ik ben heel blij dat ik vanuit onze dorpslijst Sander mijn 
stem mag laten horen en mijn steentje mag bijdragen 
aan het welzijn van mensen in moeilijke situaties. Wat 
voor mij hierbij belangrijk is, is dat er niet veroordeeld 
of beoordeeld moet worden. Het gaat om mensen 
in noodsituaties, die ondersteund worden zodat ze 
gedurende een moeilijke periode in hun leven, een 
menswaardig leven kunnen leiden samen met hun 
kinderen.                  
‘Kinderen in armoede’ vormt hierbij een zeer precair 
probleem dat me nauw aan het hart ligt en waar ikzelf 
meer wil rond uitwerken. Kinderen moeten dezelfde 
kansen en mogelijkheden krijgen tot dat menswaardig 
leven. Daar wil ik zeer scherp op toezien. Zij vormen 
namelijk onze toekomstige samenleving!
We kregen een bijscholing, waarbij cliënten in een 
fi lmpje getuigden over hoe het was om cliënt te 
zijn van het OCMW.  Een alleenstaande vrouw 
vertelde hoe ze tien keer om zich heen keek 
in haar dorp, vooraleer ze binnen stapte 
in het kantoor van het OCMW: ‘de buren 
hebben me toch niet gezien hé’. Dit was 
een grote bekommernis voor haar. En ja, ze 
werkte en ja, ze zorgde voor haar kinderen 
en toch had ze hulp nodig. Ook het verhaal 
van andere cliënten eindigde op de vraag 
of mensen aub niet zouden stigmatiseren, 
maar ze als gewone mensen te bekijken, 
die tijdelijke ondersteuning nodig hebben. 
Het kan ons allemaal overkomen.
Wij trekken altijd de sociale kaart in 
het bijzionder comité. Het is soms 

zeer moeilijk om zich in te leven in situaties waarvan 
je denkt: ‘Hoe is dit mogelijk, dat zou mij nooit 
gebeuren!’. Ik begrijp die gedachte, maar empathisch 
inlevingsvermogen moet vervolgens de overhand 
nemen. 
Toch komen we vrijwel altijd tot een consensus, na de 
besprekingen van een dossier. Marjan De Nayer en ik 
vormen hierin een sluitend team. We nemen het op 
voor de cliënt. Het loskoppelen van mijn eigen situatie 
of mijn eigen manier van leven vind ik voor mezelf heel 
belangrijk: het gaat om de situatie van de cliënt en NIET 
hoe en wat ik daar zelf over denk.
Zetelen in het Bijzonder Comité is daarom een rijke 
ervaring, ook voor mezelf. Het houdt me een spiegel 
voor. Ik confronteer mezelf met de bedenking: ‘jouw 
wieg stond op de juiste plaats, maar die van velen niet: 
veroordeel jij soms zelf nog niet te veel?’ Deze ervaring 

biedt me ook een ondersteuning bij mijn 
werk bij VDAB waar ik me ook moet inleven 
in de situatie van mijn cliënt. 
Ik ben dankbaar dat ik dit mandaat mag 
uitvoeren voor Dorpslijst Sander. Onze 

insteek naar welzijn en het creëren van 
kansen aan alle mensen, past bij mijn 
persoonlijke aanpak. Ik geef mijn volle 
potentieel binnen dit mandaat. You can 
count on me!’

‘  Het gaat om de situatie van de 
cliënt en niet hoe en wat ik 

daar zelf over denk.’

LINDA ACHTEN
getuigt over haar werk in het Bijzonder Comité 
voor de SOCIALE DIENST
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Kontich en Waarloos sterk benadeeld,

SCHEPENCOLLEGE 
DOET NIETS

De nieuwe Vlaamse regering wil de gemeenten meer fi nanciële ademruimte geven. Joost Fillet merkte onmiddellijk op dat 
Kontich en Waarloos karig bedeeld zijn. We vroegen dan ook tijdens de gemeenteraad aan de schepenen om een initiatief te 
nemen om deze grote benadeling recht te trekken. Dat doen ze helaas niet. 

De Vlaamse overheid zou ongeveer 344.000 euro aan 
onze gemeente betalen in de komende zes jaren ter 
compensatie van de ‘responsabiliseringsbijdrage’ aan 
de pensioenkas. Langs de andere kant zou Kontich op 
zes jaar tijd 984.000 euro ontvangen vanuit het nieuwe 
open ruimtefonds. Dat is uiteraard geen klein geld, maar 
de kloof met de andere gemeenten blijft zeer groot.  Ter 
vergelijking: Edegem ontvangt 4.905.595 € compensatie 
en 211.000 euro voor open ruimte, de Stad Antwerpen 
494.000.000 € compensatie en niets voor open ruimte. 

In de compensatieregeling krijgt Kontich per inwoner 
ruim 13 keer minder dan Edegem en bijna 58 keer 
minder dan Antwerpen. Mocht de Vlaamse overheid 
het totale compensatiebudget van 1,3 miljard euro over 
zes jaar gelijkmatig verdelen op basis van het aantal 
inwoners, dan zou Kontich in zes jaar geen 344.000 maar 

4.227.000 euro ontvangen. Dorpslijst Sander klaagt deze 
grote ongelijkheid aan. 

Het compensatiebudget dat naar (sommige) 
gemeenten doorstroomt, is bijeen gesprokkeld door 
allerlei bezuinigingen, ondermeer op het kindergeld 
en de woonbonus. Deze bezuinigingen treff en de 
Kontichse gezinnen even hard als elders. Het zou 
dan ook niet meer dan redelijk zijn mochten Kontich 
en Waarloos gelijkwaardig bedeeld worden in de 
compensatieregeling. We moeten ons niet laten scheren. 

WWW.DORPSLIJSTSANDER.BE
info@dorpslijstsander.be 
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