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“Ik nodig u graag 
uit op mijn eerste 
feest!” 
Bart Seldeslachts  
Uw burgemeester

zaterdag 27 augustus 2016
Deuren: 20 uur 

Zaal Het Halfdiep, Duffelsesteenweg 145 Kontich
Discobar met allroundmuziek 

JONG EN OUD WELKOM! 

MET 
GRATIS VAT!

Vanaf 23 uur

INKOM 

GRATIS

met de

Buurten 
burgemeester Feesten
burgemeester met de

Welkom in ons vernieuwde zwembad!

Feestelijke opening door uw burgemeester Bart Seldeslachts
Uw schepen van Sport Pieter Defoort test het nieuwe 

zwembad uit.
Volop genieten

ROCK COVERBAND

KONTICH-WAARLOOS

Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

Halverwege de legislatuur is de provincie Antwerpen onherkenbaar veranderd. 
Onder impuls van de N-VA bespaarde de provincie 25 miljoen euro, zonder
belastingverhogingen en zonder naakte ontslagen. Toch blijft de provincie 
Antwerpen ook heel wat investeren. In de fietsostrades tussen Antwerpen, 
Mechelen, Essen en Lier en op het traject Herentals-Balen bijvoorbeeld. 
Op cultureel vlak is het nieuwe museum Zilver & Diamant een blikvanger.

Fractieleider Jan de Haes is trots dat de provinciale begroting in evenwicht blijft: 
“Onze N-VA-gedeputeerden Bruno Peeters en Luk Lemmens investeren in mobiliteit,
cultuur en veiligheid. Met een realistisch personeelsbeleid dragen zij zorg voor 
de provincie als een goede huisvader. Antwerpen is dus helemaal klaar voor de 
provinciale hervorming.”

provincieraadsleden

NU

in Antwerpen

72 -46%
nog 39 provincieraadsleden

“Antwerpen investeert in 
 fietsveiligheid en cultuur.” 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 
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Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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
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Liesbeth Homans

Luk Lemmens, 
gedeputeerde

Jan De Haes, 
fractievoorzitter 
provincieraad

Bruno Peeters, 
gedeputeerde
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Burgemeesterswissel in Kontich-Waarloos
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Volg ons op Facebook

De burgers van Kontich-Waarloos waren eerlijk in hun 
analyse van het gemeentebestuur (N-VA en Sander) in 
een krantenenquête. Ze gaven een onvoldoende voor 
verkeersveiligheid, parkeren en onderhoud van de 
wegen. 

Deze soms negatieve score verwondert kersvers 
burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA) enigszins, maar 
dan ook weer niet helemaal. “Het onderzoek gebeurde 
kort nadat we het nieuwe verkeersplan VIVO ingevoerd 
hadden. Dat zorgde voor veel ongenoegen in het dorp. 
Een onrust die ook nog eens aangewakkerd werd door 
de oppositie. Dat is het politieke spel. Ik heb daar geen 
probleem mee”, aldus Bart. Na een grondige evaluatie 
werd het VIVO plan trouwens aangepast. 

Uw burgemeester Bart Seldeslachts: 
“We gaan door op ingeslagen weg”

Bart Seldeslachts (N-VA) legt eed af als 
toekomstig burgemeester bij de gouverneur 
van Antwerpen.

Nationaal voorzitter en burgemeester van Antwerpen 

Bart De Wever bevestigt de burgemeesterswissel. 

De defi nitieve overdracht gebeurde op 3 januari in het gemeentehuis 
van Kontich-Waarloos in het bijzijn van minister van Binnenlandse 
Zaken Jan Jambon.

De N-VA als motor 
van verandering in 
onze gemeente,  P4
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Marleen Van den Eynde is naar eigen zeggen “van nature zeer 
sociaal geëngageerd”. Vandaar haar keuze om in de politiek te 
stappen. “Zo kan ik daadwerkelijk iets voor de inwoners van 
Kontich betekenen. Als ik mij in een dossier heb vastgebeten, 
zal ik er alles aan doen om het in goede banen te leiden en met 
inzicht en integriteit te handelen.” 

• Hondenspeelweide 
Het ijveren voor een hondenweide verliep zeer moeizaam, 
maar de eerste hondenspeelweide in het centrum van 
Kontich is een feit. Ze komt aan de expresweg tussen de 
Molenstraat en de Transvaalstraat. Aangezien Kontich 
in 2009 grootstedelijk gebied werd, was dit geen evidente 
zaak om nog ergens een lapje grond te versieren.  
“De hondenweide maakt dat de honden zich beter kun-
nen uitleven daar ze vrij kunnen loslopen en kunnen so-
cialiseren. Het is dan ook heerlijk om te zien hoe honden 
daar nog echt hond kunnen zijn.” 

• Skatepleintje  
Vorig jaar heb ik van een aantal skaters een knap werkje 
gekregen met goede tips voor het vernieuwen van het 
skate park. Ik ben dan ook zeer verheugd dat er een be-
drag voor onze jeugd wordt voorzien voor de heraanleg 

van het skate-
pleintje. 

• Het veelbespro-
ken VIVO-plan 
is ook in de 
omgeving waar 
ik woon niet 
onopgemerkt 
voorbij gegaan. 
Dat de Drab-
straat terug 
werd openge-
steld voor dub-
belverkeer na de 
evaluatie, was voor de buurt dan ook een verademing!  
 
Iedereen is er zich ten volle van bewust dat de mobiliteit 
in onze gemeente geen sinecure is. De N-VA wil het alge-
meen belang van onze meer dan 20 000 inwoners voorop 
stellen. Hierbij zijn moeilijke keuzes en afwegingen 
gemaakt, dat was onvermijdelijk. Het uiteindelijke doel 
is een aangenaam en leefbaar dorp, waar alle belangen 
tegenover elkaar zijn afgewogen. 

Marleen Van den Eynde, voorzitter van de gemeenteraad, 
werkt voor u

N-VA-werkgroep voor Kontichse senioren
Senioren moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Vanuit die over-
tuiging richtte N-VA Kontich-Waarloos binnen haar bestuur een werkgroep Seniorenwer-
king op. Die wil  een relevante bijdrage leveren aan het huidig en toekomstig gemeentelijk 
seniorenbeleid. 

Een kwart van de Kontichnaars is ouder dan 60 jaar. Ze vormen geenszins een homogene 
groep. Ze zijn zo divers als de rest van de bevolking. We mogen daarom niet eenzijdig stil 
blijven staan bij de stijgende zorgvraag, maar evengoed oor en oog hebben voor de vele 
mogelijkheden en vragen van de actieve senioren. 

Het gemeentebestuur kan en moet hier een belangrijke rol spelen. In alle thema’s die het 
behartigt, moet ook rekening gehouden worden met deze groep, gaande van arbeid, gezondheid, mobiliteit tot cultuur en ontspanning. Een 
goed seniorenbeleid houdt dus rekening met deze diverse noden en doorkruist daarbij alle beleidsdomeinen.

Onze werkgroep moet een spiegelbeeld zijn van de doelgroep. Om dit te verwezenlijken willen we beroep doen op de medewerking van 
onze N-VA-leden en sympathisanten. 

Ben je ook geïnteresseerd en nog geen lid van onze partij: sluit je aan en werk mee aan je eigen toekomst!

Marleen Van den Eynde

1,1 miljoen euro subsidies voor restauratie Sint-Martinuskerk 
Kontich
Burgemeester Bart Seldeslachts is zeer blij met het goede nieuws. Zelden krijgen we zoveel 
subsidies. “Hiermee kunnen we in 2017 de buitengevels en de ramen aanpakken en kan de Sint-
Martinuskerk terug herrijzen als prachtig monument. We werken ondertussen verder om al onze 
andere monumenten te restaureren met maximale subsidies. Voor de buitenrestauratie van de Sint 
Michaëlkerk in Waarloos zijn de dossiers al binnen. Dit jaar zijn we ook gestart met het dossier van 
het oude gemeentehuis van Kontich.” 
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Renovatie landhuis Altena 
Het gemeentebestuur kiest voor een grondige renovatie van het Altena 
landhuis. De werken starten in het najaar van 2016. 

Naast het cultuurcafé en de computerklas van het OCMW komen er verschil-
lende polyvalente vergaderlokalen bij waardoor we meer zuurstof kunnen 
geven aan ons verenigingsleven. De muziekschool verhuist van de Abraham 
Hansschool naar hier. Ze kan dan terug samenzitten met de afdeling Woord 
van de academie. 

Burgemeester Bart Seldeslachts: “Het cultuurcafé kan de nieuwe ontmoe-
tingsplaats worden voor de buurt, bewoners en bezoekers van de serviceflats, 
wandelaars en fietsers, mensen van de academie, bezoekers van het landhuis 
en de kapel. We gaan hiervoor via een openbare aanbesteding op zoek naar 
een geschikte concessionaris die mee aan ons project wilt trekken.”

KONTICH IS EEN INWONER RIJKER
Op zondag 20 maart schreven we reus Contios als 
stamhoofd van Kontich in het volksregister.

Tussen het kinderdagverblijf ’t Wisterke en het Hesselspoelbos wordt 
er een trage weg voor fietsers en voetgangers aangelegd. Hij krijgt 
Hessepoellei als naam.

De gemeente gaat in eigen beheer nieuwe urnevelden aanleggen op de 
gemeentelijke begraafplaats aan de Duffelsesteenweg. Er is plaats voor 417 
urnegraven.

Anja Rens, de nieuwe schepen van 
Lokale Economie, heeft de lokale 
dorpsproducten nog eens extra in de 
kijker geplaatst. Handelaars die de 
producten verkopen kregen een vlag 
en een automatisch oprolbare banner 
om voor of in hun winkel te plaatsen.

Burgemeester Bart Seldeslachts 
en schepen van Mobiliteit Willem 
Wevers rijden het nieuwe fietspad 
Keizershoek in. Dat werd aangelegd 
tussen de Reetsestraat en de 
Expresweg en maakt de verbinding 
tussen Kontich, Reet en Aartselaar 
stukken veiliger.

Minister Ben Weyts 
en schepen van 
Dierenwelzijn Anja 
Rens openden het 
modernste dierenasiel 
van België in Kontich 
Het is opgetrokken 
in de vorm van pa-
rasolkennels aan de 
Moorstraat 2 in Kon-
tich. Het is een asiel 
en ook een hotel voor 
honden en poezen. 

N-VA ALS MOTOR VAN VERANDERING IN UW GEMEENTE

NIEUWE ZITBANKEN OP 10 PLAATSEN 
Op advies van de seniorenraad worden op 10 verschillende plaatsen rust en 
recreatiebanken geplaatst. Er komen zitbanken op de Antwerpsesteenweg , 
de Mechelsesteenweg , in de voortuin van de academie, aan het pleintje aan 
Sint Rita kerk, in de Duffelshoek , Bosbroekstraat, Meylstraat, in Waarloos 
op de nieuwe wandelroute en aan het Sint Rita college.

OOSTSTATIESTRAAT KRIJGT LEDVERLICHTING
Tussen de N1 en de Meylweg worden de 
verlichtingspalen vervangen door ledverlichting. De 
palen moesten verplaatst worden omdat de gemeente er 
nieuwe fiets – en voetpaden gaat aanleggen.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

provincieraadsleden

NU

in West-Vlaanderen

72 -50%
   nog 35 provincieraadsleden

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden” 
   Kristof Pillaert, N-VA-fractievoorzitter provincieraad West-Vlaanderen 

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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 toegansgrecht 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:     /     /

Liesbeth HomansLiesbeth Homans

De N-VA zorgt voor Verandering

De Verandering werkt!

Meer jobs, minder belastingen

De N-VA beloofde Verandering voor Vooruitgang. En wij houden woord. Onze ministers in de 
Vlaamse en federale regering werken hard aan uw toekomst. Zij zorgen ervoor dat Vlaanderen 
veiliger wordt. Dat u meer kans maakt op een goede job en elke maand meer nettoloon 
overhoudt. Dat de nieuwkomers in onze maatschappij instemmen met onze waarden en normen. 
Het werk van de N-VA is nog niet af. Maar de verandering is ingezet. En dat merkt u vandaag al.

Een veiliger land

Een rechtvaardiger asielbeleid

Meer nettoloon

Nieuwe jobs in kmo’s

Meer middelen en personeel Minder criminaliteit Harde aanpak terrorisme 

Humane opvang oorlogsvluchtelingen

Terugkeerbeleid WERKT

(tussen 15 en 64 jaar)

+11.000
in 2016

400
MILJOEN -10%

in 2015

Engagementsverklaring
nieuwkomers

Rechten

 Plichten
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15
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15

vrijwillig

gedwongen

4.000

5.900

4.000

5.900

+ € 1.500
per jaar in 2018

68%
NU

72%2018

Mensen 
aan het 

werk

België is een van de strengste landen

zware 
celstraffen
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