
6 OP TIEN 
De bestuursperiode is halfweg en dus is het tijd voor 
een evaluatie. Dorpslijst Sander geeft een 6 op 10 
aan de bestuurscoalitie van N-VA en Open VLD. Die 
bestuurscoalitie is niet gebuisd maar haalt ook geen 
onderscheiding. Het is een middelmatig bestuur dat 
volgens ons te weinig ambitie toont. Ondanks een 
sterk personeelskader maken ze geen versnelling op 
vlak van natuur, klimaat en sociale huisvesting. Daar-
over verder meer. 

Lente 2022

SAMENWERKEN
IS ONS CODEWOORDIS ONS CODEWOORDIS ONS CODEWOORD
Dorpslijst Sander voert sinds 2019 opposi-
tie en dat is iets heel anders dan het werk 
in de meerderheid zoals voorheen. In de 
gemeenteraad vertegenwoordigen  Nele 
Vander Spiegel, Wim Annaert, Marjan De 
Nayer, Joost Fillet en Veerle Van Dyck. 
Linda Achten werkt in het bijzonder comi-
té van de sociale dienst. 
De SA in SAnder staat voor SAmen. Ook 
in de oppositie blijft samenwerken ons 
codewoord. We willen zoveel mogelijk 
meewerken aan het beleid. De meerder-
heid steunen waar het goed gaat en hen 
inspireren waar het beter kan. En dat lukt 
ons nog ook. 

POSITIEVE PUNTEN AANMOEDIGEN
We zijn tevreden dat er in het gemeentehuis hard 
gewerkt wordt, ook al zijn het moeilijke omstandighe-
den. Ondanks de bestuurswissel blijft onze gemeen-
te het beter doen dan pakweg 10 jaar geleden. De 
afwerking van natuurprojecten zoals het Blauwgroen 
Parkspoor aan de Kruisschanslei is daar een goed 
voorbeeld van.  Ook de verbetering van de voetpa-
den juichen we toe. En we steunen de investeringen 
zoals de aankoop van gronden in het Altenapark en in 
Waarloos en de verdere investeringen in de kapel van 
cultuurhuis Altena.

AAN DE REM HANGEN INDIEN NODIG 
Het waanzinnige idee om het Martinusplein uit te 
graven en er 200 parkeerplaatsen ondergronds aan te 
leggen, werd al snel begraven. 

Ook de verkoop van het ocmw-magazijn in de Ant-
werpsesteenweg konden we verhinderen. Het pand 
ligt achter de tuin van de schepen van patrimonium en 
stond voor een heel laag verkoopbedrag in de meerja-
renplanning. Daar waren we niet hemaal gerust in. De 
plannen tot verkoop werden ingetrokken, nadat we 
onze opmerkingen publiek maakten.

SOCIALE HUISVESTING HINKT ACHTEROP
Onze fractie blijft continu hameren op betaalbare 
huisvesting in Kontich. We zien mogelijkheden op 
de Romeosite (oude rijkswachtpost) aan de Duffel-
sesteenweg, de jongensschool van Waarloos, het 
perceel aan het einde de Drabstraat en de site van het 
vredegerecht. Ondanks onze vele suggesties, blijft 
het bestuur ter plaatse trappelen en komt er maar 
geen schot in de zaak. We kunnen moeilijk anders dan 
concluderen dat het huidige bestuur lak heeft aan 
extra betaalbare woningen.
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LUISTEREN EN 
VERTROUWEN SCHENKEN
AAN DE INWONERS VAN KONTICH EN WAARLOOS

De werking van de adviesraden en de samenwerking 
met de bevolking, zijn de grootste manco’s van het 
gemeentebestuur. In een vorige periode stak het ene 
initiatief na het andere de kop op: Reus Contios, een 
kunstmarktje, de buurtbustro Soep Terin en de oprich-
ting van buurthuis den Alf. Uitgezonderd de nieuwe 
sociale kruidenier zien we de laatste jaren geen nieu-
we initiatieven en helaas verdwenen er enkele. Dat 
kan maar op één manier lukken: vertrouw de inwoners 
en luister naar hun verwachtingen en suggesties.
De Vlaamse overheid publiceerde haar gemeentemo-
nitor. Dit zijn de cijfers van het onderzoek in Kontich 
en Waarloos: 93% van de inwoners woont graag in 
onze gemeente. 80% is tevreden over de buurt. 70% 
is tevreden over de dienstverlening van de gemeente. 
60% van de inwoners voelt zich voldoende geïnfor-
meerd. Tot daar gaan het goed. Maar dan volgen de 
knelpunten: slechts 34% van de Kontichnaars voelt 
zich voldoende gehoord en amper 32% van hen heeft 
vertrouwen in de lokale overheid.

‘KONTICH BREEKT UIT’
We lanceerden de Facebookactie ‘Kontich Breekt 
Uit’. Iedereen die nodeloze verhardingen opmerkt in 
de publieke ruimte van Kontich en Waarloos, kon dat 
deze zomer melden op deze FB-pagina. Er kwamen 
heel wat reacties binnen en de schepenen bevestig-
den dat ze die suggesties stuk voor stuk onderzoe-
ken. Als we samen ons dorp kunnen verduurzamen, 
moeten we dat ook doen, over de barrières tussen 
oppositie en meerderheid heen.
Kontich heeft onder impuls van Wim Annaert al 
belangrijke klimaatingrepen gerealiseerd die als 
voorbeeld gelden voor alle gemeenten in Vlaande-
ren. Gelukkig werd het project aan de Keizershoek 
afgewerkt onder het nieuwe bestuur. 

Inmiddels werd 2.020.000 euro klimaatinvesteringen 
voorzien in het budget 2023–2024. Helaas werd er 
niks voorzien voor 2022 en wordt 4,5 mio doorge-
schoven naar een volgende bestuursperiode. Hierin 
moet Kontich versnellen. Elke maatregel die we 
sneller nemen is winst voor de toekomst. 
Ook het mobiliteitsbeleid moet klimaatvriendelijker 
met veel meer mogelijkheden voor voetgangers en 
fi etsers. Daarin kan onze gemeente ook nog vele 
stappen zetten.

DRUK OPDRIJVEN OM DE 
PLOEG TE REDDEN
Dorpslijst Sander haalde alles uit de kast om het oud-
ste gebouw van Kontich (buiten de kerken) te redden 
van de sloop. Met de steun van de erfgoedraad kon-
den we de meerderheid overtuigen om 500 000 euro 
te voorzien voor de renovatie van De Ploeg. Hopelijk 
wordt het nu ook werkelijk aangepakt en krijgt het 
gebouw een levendige invulling.

Het blijft wachten op de heraanleg van het Stations-
plein,  Sint-Jansplein en Gemeenteplein.  We lanceer-
den al verschillende voorstellen om voor een natuur-
lijke aanleg te kiezen en minder stenen en beton te 
gebruiken. Dat is goedkoper, maar ook een stuk beter 
tegen de klimaatopwarming.
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WIJ GELOVEN IN 
POSITIEF SAMENWERKEN
IN DE LOKALE POLITIEK. 

Dorpslijst Sander voert in Kontich de oppositie aan. En 
dat hoeft niet tegendraads te zijn. We werken positief 
en constructief door het beleid van de bestuurs-
meerderheid aan te vullen. Soms moeten we ook  
weerwerk bieden door op een gefundeerde manier 
te zeggen waarom we iets anders zou willen zien. We 
zoeken naar een positieve, vruchtbare dialoog tussen 
verschillende inzichten. 

Soms hebben onze tussenkomsten een direct waar-
neembaar gevolg, zoals bijvoorbeeld ons voorstel tot 
het behoud  en in ere herstellen van De Ploeg op het 
St Jansplein. Soms wordt onze inbreng onrechtstreeks 
en op iets latere termijn duidelijk, zoals bijvoorbeeld 
ons meermaals aanbrengen van meer participatie van 
alle kinderen, ook uit kansengroepen, in het bestaand 
vrijetijdsaanbod. Dit zal nu uitgebreid aan bod komen 
in het Beleidsplan Kinderarmoede, dat volop wordt 
uitgeschreven. 

Het uitschrijven van een beleidsplan, zoals een Kli-
maatplan, een Beleidsvisie Wonen, een Kinderkan-
senplan is één ding; het handelen naar dit plan is het 
moeilijkste. Daarin hebben wij de rol om als opposi-
tie te controleren en op te roepen om de gemaakte 
plannen ter harte te nemen. Zo willen we bijvoorbeeld 
meer resultaten zin voor betaalbaar en sociaal wo-
nen. De gronden aan de Astridlaan moesten volgens 
ons preferentieel aan een sociale woonmaatschappij 

verkocht worden. Temeer omdat deze locatie vermeld 
stond in de Beleidsvisie Wonen, opgemaakt door de 
huidige bestuursmeerderheid. 

Ons wenslijstje is nog lang: meer mensen op de fi ets 
en het openbaar vervoer, een autoluw centrum. Bij 
culturele evenementen meer ontmoetingskansen 
tussen mensen met diverse achtergrond. En meer 
aanbod van betaalbaar wonen. 

De laatste maanden zijn we geconfronteerd met hoge 
energieprijzen. Minder energie verbruiken is niet alleen 
belangrijk voor onze eigen portemonnee: het is ook 
noodzakelijk om de grote klimaatcrisis te lijf te gaan. 
Mensen aanzetten en ondersteunen tot meer isoleren 
blijft een uitdaging voor het bestuur. Want klimaat-
beleid van de hogere overheden kan maar slagen als 
dit op gemeentelijk niveau mee wordt uitgewerkt. En 
dus blijven we klaar om hierover mee na te denken en 
positieve suggesties te geven.

We sluiten af met een waardering voor ons sterk en 
deskundig ambtenarenteam. Zij zijn de specialisten 
op hun domein en zorgen voor de continuïteit.  Door 
onze ervaring in het Bijzonder Comité voor de Sociale 
Dienst kregen we een enorm respect voor de werking 
van de Sociale Dienst. Raadslid zijn is een ervaring 
die iedere burger met maatschappelijke interesse zou 
moeten kunnen meemaken.

GEMEENTEPARK
Er komt een nieuwe speeltuin in het gemeentepark. 
We kiezen voor natuurlijke materialen en een belang-
rijk aandachtspunt is dat de speeltuin voor alle kinde-
ren aantrekkelijk is. Dus ook voor de allerkleinsten. We 
willen verder ook spelmogelijkheden voor kinderen 
met een beperking. 
De plaatsing van de ijspiste in het gemeentepark werd 
wel doorgeduwd tegen ons advies in. Het park heeft 
eronder te lijden. Niet alleen het grasperk wordt hier-
door vernield, maar ook de wortels van de kwetsbare 
oude beuken staan onder druk.
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3. GEZONDHEID EN ZORG
Woensdagavond 23 november
raadszaal gemeentehuis

Hoe gezond is onze gemeente? Hoe zit het met de 
kwaliteit van de leefomgeving? Kunnen we genoeg 
bewegen? Hoe zorgen we voor elkaar en wat kan de 
gemeente hieraan verbeteren?

2. MOBILITEIT
Woensdagavond 28 september
 raadszaal gemeentehuis

In Kontich is mobiliteit altijd een belangrijk thema. Er 
zijn al belangrijke beslissingen genomen de voorbije ja-
ren. Toch willen we samen verder nadenken over onze 
straten, wegen, fietspaden, voetpaden om te zoeken 
naar oplossingen voor een aangenaam en gezond 
dorp. 
Wat zijn die nieuwe ideeën? Komt er inspiratie uit de 
vervoersregio, het Zorro-project of uit onverwachte 
hoek?

1. WARME WIJKEN
Woensdagavond 18 mei 20 uur
raadszaal gemeentehuis

Kontich Leeft! We zijn geen slaapdorp maar een leven-
dige gemeenschap. Iedereen woont in een straat, in 
een buurt, in een wijk. En daar gebeurt het. In Kontich 
en Waarloos bestaan enkele wijkraden, dorpsraden, 
buurtcomités en straatfeesten. Er ontstonden buurt-
informatienetwerken. Hoe kunnen we in de toekomst 
nog meer aandacht geven aan een levendige wijkwer-
king in onze gemeente?
Hoe leven we samen en wat kunnen we daaraan verbe-
teren?  Kennen we onze buren of kan dat beter?
Hoe ziet onze wijk eruit? Zijn er noden bij jonge ge-
zinnen of bij oudere personen in onze wijk? Kan een 
buurthuis helpen tegen vereenzaming? Wat moet er 
veranderen in onze straat of kan het wijkpleintje verbe-
terd worden?

ONZE GEMEENTE 
VAN DE 
TOEKOMST
Waar gaan Kontich en Waarloos 
naartoe na 2024? Laat ons daar sa-
men eens over nadenken. In elk geval 
zal Dorpslijst Sander verjongen en 
vernieuwen. 

We willen onze ploeg uitbreiden met nieuwe 
mensen en jonge mensen om elkaar te inspireren 
met frisse ideeën en aantrekkelijke plannen voor 
Kontich en Waarloos.
Dorpslijst Sander is een open lijst waaraan vele 
mensen uit onze gemeente kunnen deelnemen. 
Zeker jonge mensen en gezinnen met kinderen 
willen we een stem geven. Zodat jonge mensen 
de toekomst van hun gemeente mee kunnen be-
palen.
 
Daarvoor zetten we drie open gespreksavonden 
op, telkens rond één thema. Je bent van harte 
welkom!

Volg deze Sander-evenementen ook op Facebook 
of via onze website.

www.dorpslijstsander.be
www.facebook.com/DorpslijstSander
GSM Joost Fillet 0499 54 04 96
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