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Gemeentebestuur voorziet grote extra parking aan rand 
Eén van de belangrijkste knelpunten in Kontich is de parkeerproblematiek. Schepen van Mobiliteit Willem 
Wevers: ”We lieten een parkeerduuronderzoek uitvoeren. Het verbaast niet dat er overdag in het centrum 
weinig parkeerplaatsen vrij zijn. Wagens blijven veel langer staan dan de toegelaten 2 uur in de blauwe zone. 
Die langparkeerders zorgen ervoor dat iemand die snel een boodschap wil doen lang moet zoeken naar een 
parkeerplaats.”

Willem Wevers wil daarom de langparkeerders meer aan de 
rand van het centrum laten parkeren. Hij vroeg of het  
Agentschap Wegen & Verkeer het stuk Expresweg parallel aan 
de Spoorstraat  (aan het einde van de Molenstraat), wilde  
overdragen aan de gemeente. Ondertussen is er een akkoord 
over de overdracht en wordt het mogelijk om daar een  
randparking aan te leggen. 

Willem Wevers: “Dit is strategisch enorm belangrijk voor onze 
gemeente. De parkeerplaatsen in het centrum zijn absoluut 
nodig voor mensen die twee uur of minder in het centrum 
moeten zijn. Moet je langer in Kontich zijn,  is het geen ramp 
om een stukje te stappen. De randparking wordt op 300 meter 
van de kerk aangelegd.” Willem Wevers vermoedt dat er zeker 
een 70-tal parkeerplaatsen beschikbaar zullen zijn.

Op termijn moet er werk gemaakt worden van een echt dorps-
plein waar de auto niet alomtegenwoordig is. Eerst moeten we 
mensen een alternatief bieden om te parkeren.

De parking moet in 2018 geopend worden.
Willem Wevers “ We leggen eerst een randparking aan en  
moedigen de langparkeerders aan 
daar te parkeren. Als de rand- 
parking geen voldoende oplossing 
biedt, kunnen we na een grondige 
haalbaarheidsstudie opteren voor 
een ondergrondse parking .”

Willem Wevers,  
uw schepen van Mobiliteit.

UITNODIGING
N-VA KERSTDRINK

zaterdag 17 december 2016 om 20 uur

Altena Kapel  Antwerpsesteenweg 79  Kontich (Altena park) 

Iedereen is meer dan welkom voor een hapje en een drankje om samen het 
werkjaar 2016 af te sluiten en te drinken op het nieuwe jaar.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

GASTSPREKER: Valerie Van Peel 
Na een journalistieke carrière is Valerie sinds 2009 actief in de politiek. 
Eerst als fractiewoordvoerder, sinds 2012 als OCMW voorzitter in 
Kapellen en sinds 2014 als kamerlid. 

Volg ons op 
twitter 
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Gemeenteraadslid N-VA
Griet Van Gaver

Maar vooral ben ik gelukkig dat ik deel mag uitmaken van de woonwijk Altena. In onze wijk 
is er een zeer actieve groepering WERKING ALTENA WIJK (WAW) die er alles aan doet om 
het leven in de wijk aangenaam te maken voor alle medebewoners.

Ik vind het jammer dat er door mijn zeer 
gevulde familiale, professionele en politieke 
agenda geen ruimte is om mij ook hierin actief 
te engageren. Wel hoop ik dat de werking 
van WAW andere wijken in onze gemeente 
kan inspireren om soortgelijke initiatieven te 
ondernemen.

De slogan “Kontich leeft” kan alleen maar 
realiteit worden als er initiatieven komen uit 
de verschillende wijken. Bedankt alvast WAW 
en doe zo verder!

Uw gemeenteraadslid Griet Van Gaver zetelt 
sinds 2013 in de gemeenteraad voor N-VA

Aanstelling vrijwilligerscoördinator is belangrijke stap voor  
herwaardering vrijwilliger
Onze vrijwilligers leveren een heel belangrijke én ook dikwijls onontbeerlijke bijdrage aan de sociale werking in onze gemeente.  
Daarom ben ik heel blij en fier te kunnen aankondigen dat wij vanaf nu een vrijwilligerscoördinator hebben aan-
gesteld die het aanspreekpunt wordt voor ons team van vrijwilligers binnen Welzijn. Zij zal zorgen voor de nodige 
begeleiding en voor een optimale inzetbaarheid. Op 8 december 2016 hadden wij in de Altena Kapel een Kick Off 
georganiseerd. Niet alleen werden al onze vrijwilligers bedankt om hun bijdrage het voorbije jaar, het was ook een 
uitstekende gelegenheid voor onze vrijwilligerscoördinator om de nieuwe werking voor te stellen.

Uw OCMW-voorzitter Mia Wauters

Ook de senioren van onze gemeente zijn op dit gebied reeds heel actief. Eén op de zes zestigplussers is vrijwilliger. Er is dus binnen 
deze groep nog heel wat potentieel! Door hun vrijwilligerswerk leveren de senioren een belangrijke bijdrage aan 
onze lokale gemeenschap. Bovendien groeit het gevoel van eigenwaarde en is het een goede gelegenheid om de 
sociale contacten te onderhouden. Zowel de gemeente als de senioren zelf hebben er dus heel wat bij te winnen als 
er meer mensen dit mooie engagement opnemen. Onnodig te zeggen dat de coördinator hier een heel belangrijke 
rol zal spelen om iedereen zo efficiënt mogelijk in te zetten en te ondersteunen. 

Peter Goossens Ondervoorzitter N-VA Kontich - Waarloos

“Als Vlaamsgezind gemeenteraadslid ben ik fier dat ik kan meewerken aan 
het huidige transparante bestuur met het welzijn van de burger als doel. 
Daar ik voorzitter ben van de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden 
en deel uitmaak van de andere commissies, besef ik dat onze ploeg van 
burgemeester en schepenen zich dagelijks met hart en ziel inzet voor een 
aangenaam en leefbaar Kontich voor iedereen. Niet altijd even gemakke-
lijk maar zeker boeiend.”

N-VA in de bres voor wereldvrede
Op 11 november was de partij met onze burgemeester, onze schepenen, 
gemeente- en OCMW-raadsleden, talrijk vertegenwoordigd aan het 
Vredesmonument van Kontich-Waarloos in het gemeentepark. Namens de 
partijafdeling werd een mooi bloemstuk neergelegd tot nagedachtenis van 
alle oorlogsslachtoffers. Ook de Kontich-Waarlooskern van de VOS-Vlaamse 
Vredesvereniging bewees, met de lokale Vossen-vlag naast het monument, de 
eer.

Schepen start campagne:  
‘Poep in het zakje, maakt kans op een pakje’
Schepen van Dierenwelzijn Anja Rens pakte op Werelddierendag uit met deze ludieke 
actie .
“Door deze actie willen we het sluikstorten beperken en een positief signaal geven. Samen 
met het personeel van de milieu-, de groendienst en de gemeentewacht gingen we op zoek 
naar hondenliefhebbers die het goede voorbeeld gaven. Als verrassing werden die beloond 
met een waardebon van 5 euro.” De actie loopt nog een volledig jaar .

Uw schepen van Dierenwelzijn Anja Rens
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DE N-VA ALS MOTOR VAN VERANDERING IN ONZE GEMEENTE

Zwembad blijft langer open
Door een grotere vraag naar uren vrij 
zwemmen heeft het gemeentebestuur voor 
een uitbreiding van het uurrooster gezorgd 
en enkele extra uren hiervoor ingepland. 
Vooral het vrij zwemmen zit in de lift, 
ook het baantjes zwemmen is populair. 
De nieuwe openingsuren  kunnen worden 
geraadpleegd op www.kontich.be of aan de 
ingang van het zwembad. Betere (led-)verlichting aan 

schoolpoort Sint – Jozef  
De school was vragende partij 
voor accent verlichting boven de 
zebrapaden. Ook op andere drukke 
oversteekplaatsen in Kontich is deze 
accentverlichting al verwezenlijkt. 
Maar aan Sint-Jozef mogen  we toch 
spreken van een kleine primeur. 
Willem Wevers: “Het is de eerste 
maal dat zo’n felle verlichting gele-
verd wordt door led-lampen. Onze 
straatverlichting willen we stap 
voor stap overal vervangen door 
led. Zo dragen we bij aan de veilig-
heid, een lager energieverbruik en 
het milieu.”Verbouwing gemeentehuis vroeger 

voltooid dan gepland
Het gemeentebestuur wil deze 
bestuursperiode de uitbreidingswerken aan 
het gemeentehuis nog realiseren. Daarmee 
komt het bestuur terug op zijn voornemen 
om de werken in twee fasen uit te voeren. 
Deze beslissing is kostenbesparend 
voor de gemeente. Nu moeten we niet 
tweemaal de werf installeren en afbreken. 
De gemeentediensten verhuisden naar het 
vroegere gebouw van de belastingen. De 
bewoners werden via een extra infoblad 
ingelicht over de tijdelijke verhuis.

Heraanleg fietspad 
De werken aan de fiets- 
en voetpaden in de 
Ooststatiestraat zijn afgerond. 
Volgend jaar wordt het stuk 
Ooststatiestraat tussen de 
Kauwlei en het stationsplein 
aangepakt. 

Er komt ook een fietspad aan 
twee kanten. 

Burgemeester veegt voor 
eigen deur  
Jean-Paul Meus, gekend van de 
actie ‘10 minutes a day’ en uw 
burgemeester Bart Seldeslachts  
(N-VA) zijn op stap geweest 
om gedurende 10 minuten 
zwerfvuil op te ruimen. De 
buit was  aanzienlijk. 

Voor uw burgemeester was 
de actie een zeer leerrijke 
ervaring. Deze actie kan een 
voorbeeld zijn voor iedereen, 
om afval mee naar huis te 
nemen of in een vuilbak te 
deponeren.

Uw burgemeester  
Bart Seldeslachts

Gemeente wil voetpaden in 
slechte staat stelselmatig  
heraanleggen 
Schepen Willem Wevers gaat erover 
waken dat de voetpaden minder 
schuin worden aangelegd. Door 
oprijborduren te gebruiken waar 
auto’s zonder problemen kunnen 
overrijden, moet het  voetpad niet 
langer zakken tot de hoogte van de 
straat .Dat maakt het voor rolstoel-
gebruikers, mensen met een rollator 
en kinderwagens een pak aangena-
mer en veiliger om te wandelen. Het 
voetpad tussen de Molenstraat en de 
Transvaalstraat is al aangepak. Ook 
het voetpad voor het Gemeentepark 
kwam al aan de beurt. 

Senorenfeest 
in Halfdiep 
Entertainment 
– Sketches – 
Muziek – en 
akoestiek 
waren TOP.

 Ambiance op 
seniorenfeest.

Heraangelegd voetpad aan Gemeentepark
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

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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