
Vastberaden verder werken 
voor Kontich-Waarloos
2021 was jammer genoeg weer een bewogen jaar door 
de coronapandemie. We tonen ons diepe respect voor 
iedereen die zich hee�  ingezet in de zorg in ruime zin. 
Zeker ook voor de ontelbare vrijwilligers die de succes-
volle vaccinatiecampagne in onze Zuidrand mogelijk 
maakten. Onze Vlaamse veerkracht is groot en samen 
zullen we in 2022 deze pandemie grotendeels achter 
ons laten. Intussen loopt de uitvoering van ons 
meerjarenplan 2020-2026 verder.

•  In 2021 werkten we aan de Spoorwegstraat de eerste 
randparking voor langparkeerders af. Met een ruimere 
blauwe zone in het centrum is het voor de bewoners 
gemakkelijker om een parkeerplaats te vinden en is er 
voldoende plaats voor kortparkeerders om onze 
handelaars te bezoeken.

•  We investeren meer dan het dubbele in openbare werken 
en hebben een inhaalbeweging gemaakt voor veilige 
voetpaden, fietspaden en wegen, met oplossingen voor 
wateroverlast en de droogteproblematiek.

•  Er ging een nieuwe speeltuin open in Wild Veld en in 
2022 komt er een nieuwe speeltuin in het gemeentepark. 
Ook de speeltuin in Sint-Rita wordt vernieuwd en er 
komen nieuwe toestellen in de speeltuin van de ’s Herenlei.

•  We kochten strategische gronden aan om te vermijden 
dat er massaal wordt gebouwd, waaronder de gronden 
in het centrum van Waarloos en de Telghuissite aan het 
Altenapark.

•  Met een nieuw bouwreglement in 2021 en vier 
ruimtelijke uitvoeringsplannen in 2022 versterken 
we het winkelkerngebied in het centrum en zetten we 
in op een leefbare en groene omgeving van de Meylweg, 
het Altenapark en de kern van Waarloos. 

•  We maken werk van de klimaatomslag. We verduurzamen 
de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting.

•  Bij de heraanleg van het Stationsplein en het Sint-
Jansplein gaat aandacht naar meer groen en ontharding.

U merkt het: ook in 2022 zit uw gemeentebestuur niet stil en werken we verder aan een nog beter Kontich-Waarloos.

Waarloos aan de beurt - Masterplan (p. 2) Kom spelen in onze vernieuwde speeltuin Wild Veld (p. 3)

Zomerplein op Sint-Martinusplein
De voorbije zomer stelden we ons openbaar terrein op het 
Sint-Martinusplein ter beschikking om bijkomende terrasruimte 
te creëren. Dit zomerplein kon op veel positieve reacties rekenen. 
Als lokaal bestuur zetten we dit initiatief dan ook graag verder. 
Van juni tot en met augustus zal het zomerplein in de vorm van 
een concessie herrijzen op het Sint-Martinusplein. We zien een 
grote meerwaarde in het zomerplein en geloven dat het bijdraagt 
aan een gezellige sfeer in onze gemeente.

Schepen van Lokale Economie Marleen Van den 
Eynde is blij met het succes van het zomerplein.

Schepen Cindy Vanbaeden, burgemeester Bart Seldeslachts 
en schepenen Marleen Van den Eynde en Willem Wevers.
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Waarloos aan de beurt - Masterplan
De verkiezingsbelofte van N-VA Kontich-Waarloos wordt gerealiseerd. De gemeente kocht de potentiële bouwgrond achter de acht 
zaligheden, waardoor een mogelijke verkaveling is vermeden. Het gebied tussen de chalet van de veteranen en ‘t Wisterke wordt 
in een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan verankerd als recreatiezone. De Chiro krijgt ruimte voor een nieuw lokaal achter het oud 
gemeentehuis. De chalet van de veteranen wordt uitgebreid. Ook het jeugdhuis krijgt extra ruimte.

Kinderen kunnen eindeloos ravotten in de grootste speeltuin van Kontich. Dankzij een mooie samenwerking met de kerkfabriek 
wordt het centrum ontlast door weloverdachte extra parkeerplaatsen. Ook de bib en de buitenschoolse kinderopvang krijgen de 
nodige aandacht. 

Uitbreiding chalet 
Veteranen Waarloos

Een hart voor Kontich-Waarloos
Vrijwilligers van onze plaatselijke N-VA-afdeling hebben voor 
valentijn 1.250 bezoekers op de wekelijkse zaterdagmarkt en aan 
het tuincentrum Van Uytsel verwend met gelukskoekjes. Ook op 
Valentijnsdag deelden we nog 250 koekjes uit aan de treinreizigers 
aan het station van Kontich.

Waarloos aan de beurt

Sport- en recreatiezone 
i.p.v. verkaveling

Extra ruimte voor 
het jeugdhuis

Ruimte voor een 
nieuw Chirolokaal

Parking voor het dorp

De grootste speeltuin 
van Kontich

 N-VA-ondervoorzitter Peter Goossens, burgemeester 
Bart Seldeslachts, gemeenteraadsvoorzitter Peter 
Lambrechts, gemeenteraadslid Yvonne De Ridder 
en bestuursleden Jessy Van Schil en Robert Beyens 
hebben een groot hart voor Waarloos.

Uitbreiding chalet 
Veteranen Waarloos

kontich@n-va.be
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Anja Poortmans volgt Peter Van 
Eyndhoven op als gemeenteraadslid
Op de gemeenteraad van december kondigde Peter Van Eyndhoven aan dat hij 
zijn mandaat als gemeente- en politieraadslid niet meer kon combineren met zijn 
bezigheden als zelfstandige, zijn taak als brandweerman in Kontich en zijn privéleven. 
Hij blij�  wel deel uitmaken van het N-VA-bestuur. Anja Poortmans volgt Peter op in 
de gemeenteraad, Guido Daelemans neemt zijn plaats in de politieraad over.

Anja werkt in de financiële sector, is gehuwd met Gert en is mama van een tienerdochter. 
“Het is met veel genoegen dat ik toetreed tot de gemeenteraad. Kontich is een gemeente 
die veel te bieden heeft. Laten we er samen voor werken om dat zo te houden”, aldus Anja. 
In de politieraad wordt Peter opgevolgd door Guido Daelemans. Die was al fractieleider in de gemeenteraad. 

“Ik wil Peter van harte danken voor zijn inzet. We zijn ervan overtuigd dat Anja en Guido heel goede opvolgers zijn”, besluit 
afdelingsvoorzitter Bert Cauwenberg.

Kom spelen in onze vernieuwde 
speeltuin Wild Veld 
Het Reipelveld in Waarloos werd omgetoverd tot een 
gloednieuw speellandschap voor kinderen van alle lee� ijden.

Het terrein biedt voor elk wat wils. Kinderen die graag wat 
avontuur zoeken, kunnen naar boven klauteren in de molen of 
schommelen in de schommelmand. Daarnaast kunnen ze zich 
uitleven in de moeraszone op het klimparcours, met verschillende 
(natuurlijke) klimobjecten en een wilgentunnel.

Plezier voor jong en oud
Het boerendorp met het dorpshuisje, de schommelkip en de 
speelheuvel met glijbaan vormen een rustige plek waar de 
allerkleinsten veilig kunnen spelen tussen het groen. Verder is 
er nog een multifunctionele sportzone waar jong en oud (samen) 
kan voetballen, basketballen en tafeltennissen.

Geschiedenis van Kontich
Het ontwerp is gebaseerd op de geschiedenis van Kontich. “De 
speeltoestellen van het boerendorp, de molen en de moeraszone 
geven het vroegere landschap van de gemeente weer”, weet 
schepen van Jeugd Willem Wevers. “Tegen de zomer zal het 
speelterrein bezaaid worden met wilde bloemen.”

Kontich-Waarloos investeert 
in duurzaam onderhoud van 
gemeentelijke gebouwen
Om in de toekomst zowel technisch als bouw-
kundig meer inzicht te krijgen in de staat van ons 
patrimonium, investeren we de komende twee 
jaar in zogenaamde conditiestaatmetingen. 
Dankzij die metingen komen we tot een 
objectieve analyse, waardoor we niet voor 
� nanciële verrassingen komen te staan. 

“Het is belangrijk dat we op een duurzame manier 
omgaan met ons vastgoed, en ook met de onder-
houdskosten die daaraan verbonden zijn. Als sche-
pen van Patrimonium hecht ik er veel belang aan 
dat we dit op een objectieve manier benaderen”, 
zegt Cindy Vanbaeden. “Op basis van de ernst, 
de omvang en de intensiteit van de vastgestelde 
gebreken zal er een onderhoudsplanning worden 
opgemaakt voor de komende twintig jaar.”

Klimaatdoelstellingen
In het Europese beleidskader voor klimaat en ener-
gie werden energie- en klimaatdoelstellingen voor 
het jaar 2030 opgenomen. “Ook Kontich-Waarloos 
engageert zich concreet om de klimaatdoelstellin-
gen te behalen en zoekt in zijn eigen patrimonium 
naar efficiëntiewinsten”, besluit de schepen.

Schepen van Jeugd Willem Wevers 
testte de speeltuin zelf uit. 

Schepen van Patrimonium 
Cindy Vanbaeden hecht belang 

aan een objectieve analyse 
van het patrimonium, zodat de 
gemeente niet voor fi nanciële 

verrassingen komt te staan. 

www.n-va.be/kontich
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Kerncentrales sluiten is 
vergissing van de eeuw

De Belgische kerncentrales waren in 2021 goed voor 
meer dan de helft van onze stroomproductie. Tegelijkertijd 
stoten ze amper CO2 uit. 

Het is onbegrijpelijk dat de federale regering onze goedkoopste 
en meest klimaatvriendelijke energiebron wil uitschakelen. 
Dat is de vergissing van de eeuw.

De N-VA kiest voor betrouwbare, betaalbare en duurzame energie.

Wij passen voor het paars-groene recept dat de kerncentrales wil sluiten, vervuilende 
gascentrales wil bijbouwen en onze energieprijzen afhankelijk zal maken van Rusland. 
De N-VA kiest voor een realistische energiemix waarin kernenergie een rol blijft spelen en 
waarbij onze energievoorziening betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam blijft.
Nog vragen over kernenergie? U vindt de antwoorden op www.kernenergie.vlaanderen.
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Elektriciteitsproductie in 2021 CO2-uitstoot in 2021
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