
Nieuwe speeltuin en extra parkeerplaatsen in Waarloos 
(p. 2)

Verdubbeling parkeercapaciteit dankzij nieuwe 
randparking (p. 3)

Hard verder werken 
voor Kontich-Waarloos
Beste Kontichnaar,

2020 was een bijzonder jaar. We hebben ondervonden hoe 
kwetsbaar we zijn. Vanuit het lokaal bestuur hebben 
we ons uiterste best gedaan om onze gemeente door de 
coronacrisis te loodsen. We willen iedereen bedanken die 
een steentje heeft bijgedragen in deze strijd. Samen komen 
we erdoor, onze Vlaamse veerkracht is groot.

De uitvoering van ons meerjarenplan is vorig jaar gestart en 
gaat dit jaar onverminderd verder: 

•  De aankoop van het Mina Telghuis in het Altenapark is 
afgerond en de heraanleg van het eerste deel van het 
Altenapark start dit jaar. Hiermee kunnen we een groene 
long in het centrum uitbreiden.

•  In Waarloos hebben we verschillende achterliggende 
gronden tussen het Berkenhof en de kerk aangekocht en zijn 
we in volle onderhandeling om een nieuwe toegang tot het 
gebied en een publieke parking mogelijk te maken. Er is 
naast de mooie nieuwe speeltuin ook ruimte voor alle 
verenigingen van Waarloos en we kunnen het groene 
karakter van Waarloos bewaren.

•  In 2021 vernieuwen we meer dan 7 kilometer voetpaden 
en drie speeltuinen.

•  De eerste randparking aan de Spoorwegstraat is 
ondertussen ook af.

•  De verfraaiing van onze groenplantsoenen is gestart in 
2020. 

•  Met de afronding van de heraanleg van het eerste deel 
van de Oude Spoorwegberm zetten we in op veilige 
wandel- en fietsverbindingen en ruimte voor dieren en 
natuurontwikkeling.

•  De herstellingen aan het dak van de sporthal zijn afgerond 
en de verbouwingen aan de kleedkamers gaan verder. 

•  Onze woonvisie staat op punt en we starten met de werken 
voor de herbestemming van het oude klooster van 
Kontich-Kazerne. 

•  De raad van lokale economie is gestart en we kijken ernaar 
uit om dit jaar onze braderij en de (kermis)feesten opnieuw 
te organiseren.

U merkt het: ook in 2021 zit uw gemeentebestuur niet stil en werken we verder aan een nog beter Kontich-Waarloos. 

Uw burgemeester luistert naar u
Ook in deze moeilijke tijden staat onze burgemeester Bart Seldeslachts steeds ten 
dienste van alle inwoners. U kunt hem dus altijd bereiken, of het nu gaat over een 
groot dossier of een klein probleem. Heeft u een vraag of suggestie? Spring dan 
zeker eens binnen op het gemeentehuis (op afspraak wegens corona) of contacteer 
de burgemeester rechtstreeks via 0474 24 38 90 of burgemeester@kontich.be.

Schepenen Cindy Vanbaeden, Willem Wevers en Marleen Van den 
Eynde en burgemeester Bart Seldeslachts. 
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Nieuwe speeltuin en extra parkeerplaatsen
Masterplan Waarloos wordt steeds concreter 
Na de verwerving van de projectgrond van 1,3 hectare in Waarloos nam het schepencollege een volgende horde in de ontwik-
keling van het vooropgestelde lokale masterplan. Met dat masterplan wil het gemeentebestuur de open ruimte in Waarloos 
vrijwaren om ze nadien samen met de lokale verenigingen in te vullen. Een van de doelstellingen kan al worden afgevinkt: eind 
vorig jaar werd met groot succes een nieuwe speeltuin geopend. En ook voor de parkeerdruk in de Ferdinand Maesstraat is een 
oplossing in zicht. 

In het voorjaar mochten de kinderen van Waarloos kiezen 
tussen zes speeltuinontwerpen. In november volgde dan de 
officiële opening. Het is samen met de speeltuin in de ’s Herenlei 
de grootste speeltuin van het dorp. Schepen van Jeugd Willem 
Wevers is tevreden: “Als je 80.000 euro investeert, wil je toch dat 
de doelgroep voor wie je het doet tevreden is.”

Blije kinderen en ouders
Gemeenteraadsvoorzitter Peter Lambrechts, zelf geboren en 
getogen in Waarloos, en bestuurslid Jessy Van Schil reageren 
enthousiast. “We zijn tevreden inwoners. Ook Waarloos heeft nu 
een grote en hippe speeltuin. De kinderen en hun ouders waren 
al lang vragende partij.”

Parkeerdruk verlichten
Een andere doelstelling van het masterplan is de creatie van 
bijkomende parkeergelegenheid om de parkeerdruk in de  
Ferdinand Maesstraat te verlichten, en zo de veiligheid te  
verhogen. In samenwerking met de kerkfabriek kon het  
schepencollege de plannen optimaliseren. De gemeente staat  

in voor de realisatie van de parkeerplaatsen. We maken niet 
alleen een parking mogelijk, maar ook een extra ontsluiting van 
het achterliggende terrein.

Fiets- en voetpaden Ooststatiestraat  
helemaal klaar

De voetpaden in de 
Ooststatiestraat zijn 
aan beide kanten 
volledig vernieuwd. 
Het dubbelrichtings-
fietspad is 60 cm 
breder, wat kruisen en 
voorbijsteken een stuk 
veiliger maakt. Het 
is aangelegd in rood 
asfalt. Op enkele uit-
zonderingen na bleven 
alle bomen behouden.

Veilige en comfortabele fietsverbinding
“Na de fietsstraat tussen de Varkensmarkt en de Hofstraat, de verdwijn-
paal, de heraangelegde fietspaden tussen de N1 en de Kauwlei vormen 
deze werken het sluitstuk van een veilige en comfortabele fietsverbinding 
tussen Kontich-Centrum en het spoorwegstation Kontich-Lint”, geeft 
schepen van Mobiliteit Willem Wevers aan.

Objectieve en klantvriendelijke 
dienstverlening voor elke  
inwoner
“Als lokaal bestuur vinden we het belangrijk om een 
neutrale, stipte en betrokken dienstverlening aan te 
bieden, waarbij elke Kontichnaar zich welkom voelt. 
Daarom verfijnden we het arbeidsreglement met een 
vernieuwde deontologische code”, aldus schepen van 
Personeel Cindy Vanbaeden.

Alle medewerkers die in contact komen met de burgers, 
mogen hun persoonlijke overtuiging niet opdringen 
door uiterlijke levensbeschouwelijke tekenen. Op de 
werkvloer moet men zich steeds religieus, politiek en 
filosofisch neutraal gedragen.

 Gemeenteraadsvoorzitter Peter Lambrechts en bestuurslid Jessy Van 
Schil – beiden inwoners van Waarloos – en schepen Willem Wevers 
testten de nieuwe speeltuin al uit. 

 Het vernieuwde fietspad in de Ooststatiestraat 
vormt het sluitstuk van een veilige verbinding 
tussen Kontich-Centrum en het station. 

kontich@n-va.be
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Verdubbeling parkeercapaciteit dankzij nieuwe randparking 
“Makkelijk alternatief voor parkings in het centrum”
Dankzij een nieuwe randparking is de parkeercapaciteit aan de Spoorwegstraat verdubbeld naar 150 parkeerplaatsen.  
“We waren al langer op zoek naar een oplossing voor de grote parkeerdruk in het centrum”, zegt schepen van Mobiliteit  
Willem Wevers. “Met deze nieuwe randparking zetten we een belangrijke stap.” 

De parking is gratis, net zoals in het centrum van Kontich zelf. 
Maar de automobilisten zullen op de randparking geen parkeer-
schijf moeten gebruiken. “Zo willen we langparkeerders, zoals 
mensen die een hele dag komen werken in het centrum of er 
langer dan twee uur verblijven (om iets te gaan eten of drinken, 
om er te winkelen ...), een makkelijk alternatief bieden om hun 
auto kwijt te geraken op wandelafstand. 

Win-win voor bewoners en handelaars
“Het is een positief verhaal voor de verkeersveiligheid, de  
bewoners en de handelaars”, aldus Willem Wevers. Uiteraard 
zijn onze schepen van Lokale Economie Marleen Van den  
Eynde en onze fractievoorzitter Guido Daelemans als lokaal 
ondernemer zeer tevreden met deze nieuwe parkeerplaatsen. 

Er is een grote nieuwe groene zone aangelegd, die een buffer 
vormt tussen het centrum en de expresweg.

Praatpunt What’s Up!? 
luistert naar jongeren
Jongeren zijn het voorbije jaar enorm gehinderd geweest in hun 
ontwikkeling, ook in Kontich. Jongeren tussen 12 en 22 jaar die 
ergens mee zitten kunnen steeds bij een psychologe terecht. Ze is 
bereikbaar op woensdag tussen 13 en 16 uur in een lokaal in de 
bibliotheek. 

Een afspraak maken is niet nodig en de gesprekken zijn volledig 
anoniem en gratis. Kom binnen voor een babbel of contacteer 
jongerenpraatpunt What’s Up!? via whatsup@gmail.com.

Word lid van de N-VA- 
jongerenafdeling

Ben je 30 jaar of jonger? Ben je geïnteresseerd in  
politiek en wil je meewerken aan een veilig en welvarend 

Kontich-Waarloos?

Word dan lid van onze jongerenafdeling.  
Mail naar ondervoorzitter Peter Goossens via  

peter.goossens@n-va.be.

Pamperbank verhuist naar sociaal kruidenier
Sociaal kruidenier De Kompanie bestaat in maart alweer één jaar. Schepen van Welzijn Cindy 
Vanbaeden: “Sinds februari ondersteunt de sociaal kruidenier ook mee de verdeling van de 
Pamperbank. Zij verkochten aan dezelfde doelgroep al pampers tegen zeer lage prijzen. Het is 
dan ook vanzelfsprekend dat we deze twee initiatieven vereenzelvigen.”

Tijdens de coronacrisis heeft De Kompanie meer dan honderd gezinnen uit Kontich en Edegem in 
armoede kunnen ondersteunen door betaalbaar boodschappen doen mogelijk te maken. Sinds kort 
kan men er dus ook voor pampers uit de Pamperbank terecht. 

Warme en solidaire gemeente
De afgelopen maanden is het aantal aanvragen voor financiële hulp sterk gestegen en heeft het 
lokaal bestuur er alles aan gedaan om de mensen zowel mentaal als financieel te ondersteunen. 
Er waren ook heel wat gulle schenkingen, zoals de verse kerstmaaltijden, de sinterklaasactie en de 
verdeling van handgels en mondmaskers. “Dergelijke initiatieven zorgen er nog eens extra voor dat 
Kontich écht een warme, solidaire gemeente is”, besluit schepen Cindy Vanbaeden.

 Fractievoorzitter en lokaal handelaar Guido Daelemans en schepenen 
Willem Wevers en Marleen Van den Eynde.

 Schepen Cindy Vanbaeden bij 
de Pamperbank. Die verhuisde in 
februari naar De Kompanie.

www.n-va.be/kontich
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Vlaamse Regering voert strijd 
tegen sociale fraude op
Sociale woningen moeten terechtkomen bij de Vlamingen die 
ze ook echt nodig hebben. Dat is een zaak van rechtvaardig-
heid. Huurders van sociale woningen mogen dus geen ander 
huis bezitten. Ook niet in het buitenland.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele trekt vijf miljoen euro uit 
om sociale huisvestingsmaatschappijen ertoe aan te zetten om meer onder-
zoek te voeren naar sociale huurders die vastgoed bezitten in het buitenland. 
“Die vijf miljoen verdient zichzelf terug, want wie betrapt wordt, moet terug-
betalen wat hij onterecht kreeg”, zegt Diependaele.

Controle in het buitenland
Elke sociale huisvestingsmaatschappij in Vlaanderen kan daarvoor een beroep 
doen op een aantal privéonderzoeksbureaus. Die controleren in het buiten-
land of iemand al dan niet een woning in eigendom heeft. “De rechtspraak 
bevestigt ook dat het kan”, zegt Diependaele. “En nadien gebeurt er telkens 
een gerechtelijke toets.”

Als het van de N-VA afhangt, blijven 
de jongste kerncentrales open
Voor de N-VA draait ons energiebeleid rond zekerheid, betaal-
baarheid en duurzaamheid. Maar dat komt in het gedrang 
doordat de paars-groene federale regering koppig vasthoudt 
aan de sluiting van alle kerncentrales.

Een kernuitstap zorgt voor onzekerheid. Met zon en wind alleen komen we 
er niet. En de nieuwe gascentrales waarvoor paars-groen pleit, die staan er 
nog lang niet.

Wie zal dat betalen? Het is 134 miljoen euro per jaar goedkoper om de 
twee jongste kerncentrales langer open te houden. Daarbovenop komt de 
subsidiekost van minstens vijf miljard euro voor de gascentrales voor de 
volgende jaren. 

Ook de duurzaamheid komt in het gedrang. Kernenergie is CO2-neutraal. 
Maar gascentrales zijn even vervuilend als 500.000 extra wagens op de baan. 

“Een sociale woning moet 
terechtkomen bij wie ze echt 
nodig heeft. Dat is een zaak 
van rechtvaardigheid.”
Matthias Diependaele
Vlaams minister van Wonen
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De kernuitstap schiet tekort 
op het vlak van zekerheid, 
betaalbaarheid en duurzaamheid.
Het is niet verwonderlijk dat 
steeds meer energie-experts
aan de alarmbel trekken.”

“

Bert Wollants
Kamerlid
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