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Vijf miljoen voor Kontichse  
fietspaden
Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts maakt maar 
liefst vijf miljoen euro vrij voor nieuwe en verbeterde 
fietspaden in onze gemeente. Dat zal het fietsplezier in 
Kontich en Waarloos niet alleen voor u, maar ook voor 
bezoekers doen toenemen. Het Vlaamse geld komt boven-
op de middelen die het gemeentebestuur eerder al vrij-
maakte voor fietspaden in Kontich en Waarloos.

Investeringen van uw gemeente:
  Nieuwe fietspaden in de Edegemsesteenweg 
   Een nieuw fietspad in de Ooststatiestraat langs beide zijden 

op het deel tussen de Kauwlei en het stationsplein
  In de Villermontstraat komt er een dubbelrichtingsfietspad
  De fietspaden in de Antwerpsesteenweg worden heraange-

legd tussen de N1 en de Helenaveldstraat.

Feest van uw burgemeester
Zaterdag 16 september
Zaal ‘het Halfdiep’
Duffelsesteenweg 145 (naast het zwembad)

 Discobar met allround muziek
 Kinderdisco vanaf 19 uur
 Rock-coverband Fabiola Fun F*ckers om 23 uur

 Uw schepen van Mobiliteit Willem Wevers en 
uw burgemeester Bart Seldeslachts rijden een 
van de nieuwe gemeentelijke fietspaden in.
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Veel voordelen voor alle 
inwoners van Kontich
Na meer dan twintig jaar stilstand zorgt het hui-
dige gemeentebestuur eindelijk voor een oplossing 
in het aartsmoeilijke dossier van de verkaveling in 
het gebied Groeningen. Er komen 651 woningen 
bij, waardoor het gebied heel wat nieuwe gezinnen 
kan ontvangen en toch niet volgebouwd wordt.

De inwoners van Kontich krijgen er heel wat goede dingen bij:
  Honderd gespreide sociale woningen.
  Een fietstunnel die een veilige verbinding vormt tussen de 

nieuwe wijk, het Sint-Ritacollege en het dorpscentrum.
  De schoolomgeving van Sint-Rita (Pierstraat) wordt auto-

luw.
  De directie van het Sint-Ritacollege is heel opgetogen met 

het nieuwe stratentracé van de toekomstige Parkwijk  
Groeningen.

  We leggen een park aan van meer dan 10 hectare, met aan-
sluitend nog eens 4 hectare publiek groen.

  Het park en de tunnel worden aangelegd voor de  
bebouwing.

  De wijk zal op vlak van duurzaamheid tot de Vlaamse top 
behoren.

  Een walwoning zal opgetrokken worden voor de achter-
liggende bebouwing, om de inwoners te beschermen tegen 
geluid en fijn stof van de E19.

Burgemeester Bart Seldeslachts gaat voluit voor tweede termijn in 2018
Gesterkt door de lovende woorden van heel wat inwoners, stelt burgemeester Bart Seldeslachts zich kandidaat om ook na 2018 het 
roer van de gemeente in handen te nemen. “Ik vind het een 
hele eer om de lijst van de N-VA aan te voeren in 2018”, zegt 
Bart. “Voor mij is burgemeester zijn een fulltime engagement 
en de boeiendste job ter wereld.” De lijst moet nog goedgekeurd 
worden door de leden.
Bart wil ten dienste staan van alle inwoners. Je kan hem dus 
altijd bereiken, of het nu gaat over een groot dossier of een 
klein probleem. Heb jij een vraag of suggestie, spring dan 
zeker eens binnen op het gemeentehuis of contacteer de  
burgemeester op zijn gsm: 0474 24 38 90 of via  
bart.seldeslachts@kontich.be

“Ik ben ervan overtuigd dat 

de N-VA samen met alle 

inwoners nogmaals een 

grote sprong voorwaarts 

kan nemen in 2018.”

Gemeente lanceert actieplan voor 
lokale middenstand
Schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde gaat 
een strategisch plan opstellen voor de lokale middenstand. Zij 
krijgt daarbij assistentie van een detailhandelscoach, met steun 
van de provincie Antwerpen.

“Op basis van dit plan kan de middenstand de nodige onder-
steuning krijgen”, zegt schepen Marleen van den Eynde. “De 
cijfers voor de Kontichse middenstand zijn al zeer goed. Door 
de subsidies van de Vlaamse overheid willen we de economi-
sche leefbaarheid in ons dorp nog verbeteren.”

“Want ook al is de leegstand 
in Kontich beperkt, we willen 
proactief aan de slag gaan 
om winkels concurrentieel 
te houden met de groeiende 
e-commerce en omringende 
retailparken op baanlocaties.”

N-VA heeft een  voor Kontich en 
Waarloos

Ook dit jaar tekende onze N-VA-afdeling present om u op 14 
februari met Valentijn te verrassen met een chocolaatje. De 
pendelaars aan het station van Kontich-Kazerne en passanten 
in het centrum smulden van onze actie. Marleen Van den Eynde, uw schepen van Economie
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Twee nieuwe vrouwen in 
de gemeenteraad
Marleen Van den Eynde legde begin dit jaar de eed 
af als schepen van Lokale Economie, Burgerzaken, 
Feestelijkheden, Toerisme, Land- en tuinbouw en 
Dierenwelzijn. Preventieve gezondheidszorg behoort 
voortaan tot de portefeuille van OCMW-voorzitter 
Mia Wauters.
Ook in de gemeenteraad zijn er enkele wijzigingen. Veerle Van-
denbulcke en Myriam Gaytant zetelen daar sinds begin dit jaar 
namens de N-VA. Myriam volgde Erik Jacobs op, die verhuisde 
naar een andere gemeente. Myriam is al jaren een zeer actief 
N-VA-bestuurslid en zetelde eerder al in de erfgoed-, cultuur- en  
 

bibliotheekraad. Veerle Vandenbulcke volgde Anja Rens op als 
gemeenteraadslid. Veerle stond op 25 januari 2002 samen met 
Erik Jacobs aan de wieg van N-VA Kontich-Waarloos en kent de 
lokale politiek dus van binnen en van buiten. Burgemeester Bart 
Seldeslachts is voortaan voorzitter van de gemeenteraad.

Vrijetijdsdienst opent  
Spelotheek voor jong en oud
Op 7 maart opende de Spelotheek officieel de deuren in een ruimte van de 
bibliotheek. Vier gelukkige kinderen knipten samen met burgemeester Bart 
Seldeslachts en schepen van Jeugd Willem Wevers het lintje door.

De Spelotheek beschikt over gezelschapsspelen, educatieve spelen, maar ook 
over volksspelen, zoals sumopakken en een gigantische vier-op-een-rij. Er is ook 
een budget voorzien om – naargelang de behoeften – de voorraad aan te vullen 
met nieuwe spellen.

 De catalogus van de beschikbare spellen ligt ter inzage in de bib of kan geraadpleegd worden via www.kontich.be/uitwinkel.

  Marleen Van den Eynde, Myriam Gaetan en 
Veerle Vandenbulcke zetten zich volop in voor 
alle inwoners van Kontich en Waarloos.

Volg N-VA Kontich-Waarloos op Facebook

Blijf op de hoogte van de N-VA via @NVA_Kontich

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De politie van de zone Hekla maakte een vergelijking van het 
aantal ongevallen in Kontich met stoffelijke schade en met 
lichamelijk letsel. Het onderzoek keek er ook naar of het ongeval 
binnen de of buiten de zone van het VIVO gebeurde (Vlot In 
Vlot Omheen Kontich). Het jaar voor de invoering van het 
circulatieplan (2014) en het jaar erna (2016) werden met elkaar 
vergeleken. 

Dat levert volgende conclusies op:
• Buiten de zone van het circulatieplan, zijn er in 2016 iets 

meer ongevallen met stoffelijke schade vastgesteld. 
• Het aantal ongevallen met lichamelijke letsels is licht  

gedaald.
• Binnen de zone van het circulatieplan (VIVO), werden er 

in 2016 zestig procent minder ongevallen met lichamelijk 
letsel en 10 procent minder ongevallen met stoffelijke 
schade vastgesteld.

Minder ongevallen in Kontich Centrum 



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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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Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
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