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De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale 
uitvalsbasis voor terroristen.

Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer 
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal 
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.

Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingen-
diensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur. 
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen 
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een 
veiligere samenleving.

Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is 
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis 
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen 
uit het verleden. 

Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is 
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes 
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een 
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring. 

Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig 
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records 
doet sneuvelen.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

Theo Francken
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Jan Jambon
Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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 Willem Wevers: uw schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Jeugd. Mia Wauters: uw OCMW-voorzitter. Bart Seldeslachts: 
uw burgemeester bevoegd voor Veiligheid, Patrimonium, Erfgoed en Onderwijs. Pieter Defoort: uw schepen van Financiën, Informati-
ca en Sport. Marleen Van den Eynde: uw schepen van Burgerzaken, Lokale Economie, Feestelijkheden, Toerisme, Land- en Tuinbouw. 

De verandering werkt in Kontich-Waarloos
In 2012 ging u naar de stembus en maakte van de 
N-VA de grootste partij in Kontich-Waarloos. Ge-
sterkt door dit mandaat pakten we de handschoen 
op om ons dorp te besturen.

In ons meerjarenplan schreven we drie belangrijke doelstellin-
gen in: het dorp veraangenamen, het dorp efficiënt, doordacht 
en onderbouwd besturen en ten slotte de wil om samen de 
gemeente te maken. 

De voorbije vier jaar is al veel werk verzet en in deze publicatie 
willen we graag onze belangrijkste verwezenlijkingen voor-
stellen en aangeven wat u de volgende jaren nog mag verwach-
ten.
 
De belangrijkste investeringsprojecten zijn lopende. De renovatie 
van het Altena landhuis is gestart. Dit jarenlang verwaarloosde 
en leegstaande gebouw zal een bruisende culturele ontmoetings-
plaats en een vaste thuisbasis worden voor onze muziekschool. 
De OCMW- en de gemeentediensten worden geïntegreerd en 
krijgen een plaats in het vernieuwde gemeente huis. Zo kunnen 
we u als burger klantvriendelijker, sneller en efficiënter helpen. 
De Edegemsesteenweg zal volledig vernieuwd worden en ook 
verschillende andere straten, voetpaden en fietspaden pakken 
we aan. Ondanks deze en andere investeringen verhogen we 
geen belastingen en betalen we ongeveer 25 procent van onze 
historische schulden af.

De verandering werkt en Kontich-Waarloos gaat weer vooruit: 
we investeren in de toekomst en we werken de schulden van het 
verleden weg.

Samen met onze schepenen, de OCMW-raadsleden en de 
gemeenteraadsleden zetten we ons daar iedere dag voor in en 
werken we verder aan een nog beter dorp. 

Als burgemeester gaat mijn aandacht zowel naar de grote dos-
siers als naar de kleine problemen waarmee onze inwoners ko-
men aankloppen. Mijn deur staat altijd open, kom maar langs!

Uw burgemeester Bart Seldeslachts

Burgemeester en schepenen  
komen naar u toe 
In april en mei staan we aan uw deur. We willen namelijk van u persoon-
lijk weten wat u van ons beleid vindt en wat er volgens u nog beter kan. 
In een afzonderlijk wijkpamflet zal u binnenkort kunnen lezen wanneer 
we naar het Centrum, Kazerne, Waarloos, Altena en Sint Rita komen. Tot 
binnenkort!

Deuren 19:30
Start quiz : 20 uur
Max 6 pers : 18 EURO/ploeg

Inschrijven via bert.cauwenberg@n-va.be. en overschrijving 
van 18 euro op rekeningnummer BE 27 4084 0205 6173, met 
vermelding Quiz N-VA Kontich-Waarloos + ploegnaam.

VRIJDAG
24 maart  
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Veiligheid is een zeer belangrijk  
thema voor N-VA Kontich - Waarloos
Verwezenlijkingen:
 Opstart Buurtinformatienetwerken (BIN) om de veiligheid in 
de buurten te versterken.

 Snelheid verkeer: extra ‘Smiley’-borden 
om te sensibiliseren en een nieuwe mobiele 
flitscamera voor handhaving. 

 Voor de schoolomgevingen kwamen er 
21 nieuwe gemachtigde opzichters bij en er 
is overleg betreffende de verkeersveiligheid 
. Voor de Brandweer Zone Rand is een 
nieuwe brandweerwagen en een nieuwe 
ladderwagen besteld. Uw burgemeester 
Bart Seldeslachts is verkozen tot voorzitter 
van de brandweer Zone Rand)

Nog in de pijplijn:
 Betere inbraakpreventie via 
automatische camera’s voor 
nummerplaatherkenning.

 Aanwezigheid van politie in het 
tijdelijk gemeentehuis.

 Nieuwe politiewijkpost op de hoek 
van de Duffelsesteenweg en de N1. 

 Wateroverlastplan.

We zorgen voor onze gebouwen
Verwezenlijkingen:
 In het gemeentelijk gebouw in het park, in het hart van  
Kontich, is nu het sociale buurtbistro “Soep ’ t erin” gevestigd.

 Start buitenrestauratie van de Sint Martinuskerk

Nog in de pijplijn 
 Restauratie en renovatie van het landhuis Altena (afgewerkt 
in 2017) .

 Restauratie Sint Martinuskerk (binnen) en Sint Michielskerk 
(buiten). Hiervoor zijn subsidies aangevraagd.

 Er wordt ook gezocht naar een nieuwe bestemming voor het 
oud gemeentehuis van Kontich en van Waarloos.

 Verbouwen van het gemeentehuis en de praktische integratie 
van het OCMW met de gemeentediensten.

Verwezenlijkingen:
 Academie: oprichting 
afdeling ‘Ballet’ en afdeling  
‘Woord’ voor volwassenen.

 Onderwijsoverleg met alle 
scholen en oudercomités.

 Folder voor kleuterpartici-
patie, subsidies voor tolken en 

taalspelletjes Nederlands op 
speelpleinwerking.

Nog in de pijplijn: 
 Opmaak van het 
masterplan voor het 
academiegebouw in 2017 en 
AHA school in 2018.

ONDERWIJS

PATRIMONIUM - ERFGOED

VEILIGHEID
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Pieter Defoort:  
uw schepen van Financiën, 
Informatica en Sport

Kontich-Waarloos blijft een financieel gezonde gemeente

  We budgetteren jaarlijks een overschot op onze 
begroting om de noodzakelijke investeringen in 
infrastructuur (gebouwen, wegen, voertuigen, …) te 
financieren.

  We bouwen onze historische gemeenteschuld 
stapsgewijs af en zitten mooi op schema om deze 
legislatuur de gemeentelijke schuld met 25 procent 
te verminderen, zoals voorzien in het bestuursak-
koord.

  We blijven een van de meest fiscaal vriendelijke 
gemeentes van Vlaanderen. De aanvullende 
personenbelasting bedraagt in Kontich slechts 5,70 
procent terwijl het Vlaams gemiddelde 7,27 procent 
bedraagt. Onze aanvullende onroerende voorheffing 
ligt op 1095 opcentiemen tegenover een gemiddelde 
in Vlaanderen van 1397. Kortom, u bespaart jaarlijks 
honderden euro’s door in onze gemeente te wonen.

  Onze inwoners kunnen gratis wifi gebruiken in verschillende gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis en de 
sporthal. 

 Ook de inschrijvingen van de sportkampen zijn mogelijk via het e-loket.
  We investeerden in energie- en kostenbesparend computermateriaal.
  De informaticadiensten van gemeente en OCMW werken intensief samen als één afdeling zodat de medewerkers elkaar 

kunnen ondersteunen.

Sporten is gezond! En daarom 
investeren wij volop in sport-
infrastructuur:
  Turnkring Sparta en F.C. Kontich kregen financiële onder-

steuning voor renovatie van inkomhal en toiletten, en voor 
het plaatsen van een zonneboiler en ledverlichting aan de 
voetbalterreinen.

 Financiële ondersteuning voor kunstgrasveld F.C. VDP.
  We investeren samen met Sint Rita-College in een kwali-

tatieve sportvloer voor de nieuwe sportzaal. Rope skipping 
vereniging Jump’n Joy beschikt eindelijk over een vaste zaal.

   In sporthal De Nachtegaal: nieuwe sportvloer met uitzonder-
lijke veerkracht. 

  Gebeurtenis van het jaar: Sinds de heropening van het 
zwembad hebben we 25 % meer bezoekers. 

  De ijspiste had in 2016 ongeveer 13 000 bezoekers. Elk jaar 
zijn er meer events op de piste: Kampioenenviering, G-
schaatsen, kleuterschaatsen, Disco op IJs, ....

Nog in de pijplijn:
 Ondersteunen Dansateljee bij het bouwen van een nieuwe 
zaal aan de Meylweg.
 Organiseren van loopomlopen met outdoor fitness.

FINANCIEN

SPORT

€

€

€

INFORMATICA
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Willem Wevers:  
uw schepen van Mobiliteit, Openbare Werken en Jeugd

Fietsgemeente van 
Vlaanderen

We wonnen deze prijs 
omwille van de vele in-
vesteringen in fietspaden 
en omdat ons verkeerscir-
culatieplan fietsassen zo 
autoluw en veilig mogelijk 
maakt.
Schoolomgevingen 

werden verkeersluwer ten opzichte van 2012 en er  werden 
maatregelen genomen om ze veiliger te maken: 

  Extra zebrapaden
  Extra fietsstallingen
  Invoering van een school- en fietsstraat
  Reclameborden verplaatst
  Smileys en grote zone 30-borden geplaatst
  Kiss & ride-zones ingericht
  Een goede ledverlichting aan de oversteek 

van Sint-Jozefsschool
Er is een fietspunt aan het station, in samenwerking met een 
aantal gemeenten.
Binnenkort komt er een nieuwe Blue Bike-terminal aan het 
station (deelfietsen). 

ViVo (Veilig In Vlot Omheen)
We pakten de mobiliteitsproblemen 
in ons dorp aan met het VIVO- plan.

Anno 2017 stellen we vast dat er 
globaal een snellere doorstroming 
is van het verkeer en minder file 
in totaal. Er zijn ook 18 % minder 
ongevallen met letsels. 

De knip in de Ooststatiestraat 
De knip is een belangrijk deel van 
het VIVO-plan. We zullen deze 
afdwingen met een verdwijnpaal. 
We zorgen er ook voor dat de knip 
enkel geldt tijdens de spits. 

Verkeersveiligheid
Nieuwe bewegwijzering leidt vrachtwagens naar de bedrijfster-
reinen.

Nog in de pijplijn: In het mobiliteitsplan is opgenomen dat 
vrachtwagens uit alle dorpskernen zul-
len geweerd worden. 

Nog in de pijplijn: In het mobiliteits-
plan is ook de uitbreiding van de zone 
30 naar alle woonwijken vastgelegd. 

Parkeren
22 extra parkeerplaatsen aan het Sint-
jansplein

Nog in de pijplijn: Een randparking met ongeveer 75 extra 
parkeerplaatsen op het einde van de Molenstraat (langparke-
ren).

Openbaar vervoer  
De sneldienst van De Lijn rijdt nu elk half uur (i.p.v. om het 
uur). We dringen enerzijds aan bij de Lijn om de sneldienst elk 
kwartier te laten rijden en anderzijds om deze ook langer te 
laten rijden. De bushaltes zullen stelselmatig bij wegenwerken 
rolstoelvriendelijk worden ingericht.

MOBILITEIT

JEUGD
Het papierslagsysteem werd, omwille van de 
veiligheid vooral, omgevormd.

  Spelotheek werd geopend. Iedereen kan 
voortaan gezelschapsspelletjes uitlenen in 
de bibliotheek. 

  Halfdiep geopend als fuifzaal van de toe-
komst. Ook de akoestiek werd verbeterd.

  We investeerden 80 000 euro in nieuw speelfort in de grote speeltuin.

Nog in de pijplijn:
Forse investeringen in kleinere speelterreintjes (Elisabethstraat als eerste aan de 
beurt). We voorzien 100.000 euro voor heraanleg speelterrein Edegemsesteenweg.

OPENBARE WERKEN

De voorbije vier jaar investeerden we 2,5 miljoen 
euro in wegen, fiets- en voetpaden. Voor 2017  
en 2018 voorzien we nog investeringen voor  
4,5 miljoen euro. Dat is een recordbedrag.

 Ledverlichting aan 
Sint-Jozefsschool
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Het tussentijds OCMW-rapport 
We versterkten ons sociaal beleid:

  Uitbreiding van de sociale dienst met één maatschappelijk 
werker.

  Oprichting van een PSH Team voor psychosociale onder-
steuning bij rampen.

  Opstart van de ‘PLUS BUS’, aangepast vervoer voor mensen 
met een mobiliteitsbeperking.

  Aanleg van een petanquebaan voor onze senioren aan de 
serviceflats in het Altenapark.

  Plaatsen van een AED-toestel (hartmassagetoestel) aan onze 
seniorenflats.

  Opvang van 40 asielzoekers. Hiervoor werd een sterke bud-
dywerking opgestart mét vrijwilligers. Een huishoudcoach 
werd aangeworven met de subsidies van de Vlaamse Over-
heid.

  Aanwerving van een Team Manager Welzijn in het kader 
van de integratie van OCMW en gemeente. Ondertussen 
werken wij ook al meer dan anderhalf jaar met 1 secretaris 
voor gemeente en OCMW.

  Aanwerving van een vrijwilligerscoördinator. 

Kinderopvang
  Overdracht van Dommeltje (onthaalouders 

in Kontich) naar vzw Kinderopvang in Hove.

  Oprichting van het loket voor Lokale kinderopvang.

  Oprichting van het Huis van het Kind.

  Opening mei 2015 van het nieuw kinderdag verblijf   
’t Wisterke in Waarloos voor opvang van 39 kindjes

Nog in de pijplijn: 
• Thuiszorgdossier / mantelzorg
• Verdere uitbreiding vrijwill-

gersnetwerk
• Integratie gemeente/OCMW: 

inrichting nieuw gemeente-
huis met één warm onthaal 
en één zorgloket.

Op 21 december 2016 overleed onverwacht onze schepen en bestuurslid Anja Rens. We kenden 
Anja als een zachte vrouw met een hart voor mens en dier. Als schepen van Economie toonde 
ze zich enorm betrokken. Ze was altijd aanwezig bij vergaderingen en activiteiten van de mid-
denstand. 

Je kon haar treffen als Paashaas tijdens de jaarlijkse paasworp. Ook was ze nauw betrokken bij 
de organisatie van de jaarlijkse Kermis en braderij. Ze organiseerde ook de eerste editie Bier 
met Streken in het gemeentepark en stond in voor het promoten van  de Kontische streekpro-
ducten. 

Als eerste schepen van Dierenwelzijn opende ze het grootste dierenasiel van België . Ze pakte 
ook uit op Werelddierendag met de ludieke actie ‘poep in het zakje, maak kans op een pakje’. 
Ze zorgde er ook mee voor dat er een hondenweide kwam in Kontich centrum;

Anja was ook een van de bezielers van de BORSTEN-INFO -TENT tegen kanker, om vrouwen 
aan te moedigen om zich te laten screenen.

Volg ons op Facebook N-VA Kontich-Waarloos
Volg ons Twitter

Mia Wauters 
uw OCMW-voorzitter

 Anja Rens

Opening kinderdag-
verblijf ‘t Wisterke  
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