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14 maart: Vaderdag
Op 14 maart staat N-VA Kontich-Waarloos 
met een tent aan de zaterdagmarkt.  
Kom langs voor een gezellige babbel.  
Voor de vaders is er een extra verrassing.

Kontich-Waarloos investeert fors
Op de gemeenteraad van december werd ons ambitieuze meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd. De komende vijf 
jaar investeren we meer dan 20 miljoen euro, zónder onze schulden te laten stijgen.

Iets meer dan de helft van het investeringsbudget gaat naar de aanleg van veilige straten, pleinen, fiets- en  
voetpaden. Onder andere het Stationsplein en het Sint-Jansplein worden heraangelegd. In het centrum 
komen er nieuwe parkeerplaatsen bij. ANPR-camera’s dragen bij tot een veiligere gemeente. 

Het gemeentebestuur investeert in nette openbare ruimten met mooie, onderhouden groenplantsoenen.  
We kochten de site van het Telghuis. Daardoor kunnen we het Altenapark gevoelig opwaarderen en  
uitbreiden met 1,5 hectare. In het Telghuis zelf – het vroegere nonnenklooster op de Antwerpsesteenweg – 
richten we een nieuwe kinderopvang in voor onze allerkleinsten.

Met een masterplan doen we de grootste investering ooit in Waarloos. Het landelijke karakter blijft  
behouden. In Kontich-Kazerne starten we een cohousingproject op. Aan de ingang van de begraafplaats 
in Kontich-Centrum komt een overkapping.

Sportcomplex De Nachtegaal komt deze bestuursperiode aan de beurt, net als de vernieuwing van de  
speelterreinen. 

De gemeente blijft haar rijke verenigingsleven en de welzijnszorg ondersteunen. We laten niemand in  
de kou staan en zetten sterk in op de strijd tegen kinderarmoede.

Uw burgemeester luistert naar u

Uw burgemeester Bart Seldeslachts staat steeds ten dienste van alle inwoners. U kunt hem dus altijd 
bereiken, of het nu gaat over een groot dossier of een klein probleem.

Hebt u een vraag of suggestie? Spring dan zeker eens binnen op het gemeentehuis of contacteer de 
burgemeester rechtstreeks via 0474 24 38 90 of burgemeester@kontich.be

In memoriam: Jeannette Siodlak
Diepbedroefd melden we u dat ons bestuurslid en lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst 
Jeannette Siodlak op 11 februari overleden is. Het is moeilijk te vatten dat zo’n goede echtgenote voor 
Wilfried, mama van An en schoonzoon Thomas en mammie voor haar twee kleinkinderen Lauren 
en Maximilian zo vroeg van ons werd weggerukt.

We gaan haar enorm missen. 



kontich@n-va.be

Jonge leeuwen bij N-VA Kontich-Waarloos
N-VA Kontich-Waarloos heeft er sinds kort twee nieuwe jonge bestuursleden bij. Jongerenverantwoordelijke 
Peter Van Eyndhoven stelde hen enkele vragen. 

Word lid van Jong N-VA
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 jongerenverantwoordelijke Peter Van Eyndhoven via peter.vaneyndhoven@n-va.be. 

Frederik en Lennert, hoe zijn jullie bij N-VA  
Kontich-Waarloos terechtgekomen? 
Frederik: Ik woon al heel mijn leven in onze gemeente 
en zag Kontich evolueren tot een bruisend en aan-
genaam dorp. Maar ik zag ook punten die nog beter 
konden. Om daarvoor oplossingen uit te werken, sloot 
ik me aan bij de N-VA. Ik maakte kennis met de  
bestuursleden van N-VA Kontich-Waarloos en woonde 

enkele vergaderingen bij. Die waren zeer pittig, omdat 
het meerjarenplan werd besproken. Dat schrikte me 
zeker niet af. Integendeel zelfs, het deed me plezier om 
te zien hoe geëngageerd deze mensen waren. 

Lennert: Nog voor ik me had aangesloten bij N-VA 
Kontich-Waarloos, volgde ik de politiek op de voet. 
Steeds meer voelde ik de drang om me persoonlijk te 
engageren. Na een kort gesprek met gemeenteraadslid 
Marion De Bock, die ik kende via mijn ouders, was ik 
er nog meer van overtuigd dat ik deel wilde uitmaken 
van onze lokale afdeling. 

Wat boeit jullie in het bijzonder in de lokale  
politiek?
Frederik: Vanuit mijn opleiding kinesitherapie ben  
ik zeer begaan met de zorg voor mensen: zowel  
kinderen, jongeren, werkende mensen als senioren. De 
zorgsector is een boeiende wereld die constant evolueert 
en steeds afgestemd moet worden op de behoefte van 
de inwoners. Ik wil daarin op gemeentelijk niveau 
mee initiatief nemen. Ook de mobiliteitsdossiers volg 

ik nauw op. Het drukke verkeer is de grootste ergernis 
van veel Kontichnaars. Die ergernis wegnemen blijft 
een uitdaging waarvoor de oplossingen zowel bij de 
politiek als bij de bevolking liggen.

Lennert: De gemeentepolitiek boeit me vooral omdat 
die een rechtstreekse werking heeft op de kleine  
wereld waarin we leven. Op lokaal niveau kan een 
groep vrijwilligers echt het verschil maken. In de  
gemeente wordt de basis gelegd voor onze fundamentele 
waarden zoals veiligheid en je ergens thuis voelen.  
Het is een belangrijk onderdeel van een bloeiend 
Vlaanderen en er valt vaak veel te realiseren. 

Met jullie 18 en 22 jaar zijn jullie beiden nog  
zeer jong. Is er iets dat jullie specifiek voor de 
Kontichse jeugd willen realiseren? 
Lennert: Ik zou graag een ontmoetingsplek creëren 
voor de jongeren in onze gemeente, een nieuw jeugd-
huis bijvoorbeeld. Daarnaast denk ik ook aan onze 
schoolgaande jeugd: veilige schoolomgevingen verdienen 
extra aandacht. Tot slot hoop ik nog meer jongeren te 
kunnen betrekken bij het gemeentelijk beleid. 

Frederik: Als 22-jarige weet ik wat er leeft bij de  
jongeren van Kontich. Er wonen veel jongeren in  
onze gemeente en er zijn veel scholen. De stem van 
onze jongeren is dus heel belangrijk. Ik wil die graag  
vertegenwoordigen en kijken naar de mogelijkheden 
die Kontich te bieden heeft om het leven en studeren 
in onze gemeente zo aangenaam mogelijk te maken.

Vanuit mijn opleiding  
kinesitherapie ben ik  
zeer begaan met de zorg 
voor mensen. Ik wil daarin 
mee initiatief nemen.”

Frederik Van Beylen

De gemeente is een  
belangrijk onderdeel van 
een bloeiend Vlaanderen.  
Er valt veel te realiseren.”

Lennert Wauben
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Recordeditie van Kontich 
Schaatst
Liefst 13.625 schaatsers, onder wie zo’n 3.000 scholieren, 
hebben zich uitgeleefd op Kontich Schaatst. De overdekte 
schaatspiste stond deze keer opnieuw in het gemeente-
park. Dat was een gezellige en veilige locatie. Bovendien 
nam de ijspiste niet langer parkeerplaatsen in tijdens  
de drukke eindejaarsperiode. Daarmee kwamen we  
tegemoet aan de vraag van de handelaars. 

BIN Sint-Rita opgestart
Met het buurtinformatienetwerk (BIN) Sint-Rita ging 
onlangs het derde BIN van Kontich van start. In een BIN 
werken inwoners samen met de lokale politie aan een 
veilige buurt. 

“BIN’s verhogen de sociale controle en de pakkans van 
verdachten. Samen met de politie maken BIN-leden hun 
wijk veiliger en leefbaarder”, benadrukt burgemeester Bart 
Seldeslachts. 

BIN Sint-Rita is actief in de ruime omgeving van het Sint-Ritacollege en telt al  
zo’n 150 leden. Wilt u ook lid worden? Meld u dan aan via het contactformulier op 
www.politiehekla.be.

Gemeente breidt gratis  
wifinetwerk verder uit
Het gemeentebestuur van Kontich breidt het 
gratis wifinetwerk verder uit. “We willen 
ervoor zorgen dat iedereen op onze pleinen, 
in onze parken, in onze bibliotheek en op 
andere openbare plaatsen gebruik kan maken 
van moderne communicatiemiddelen, zoals 
e-mail en Facebook”, licht schepen van  
Lokale Economie Marleen Van den Eynde 
toe.

Sociale kruidenier De Kompanie 
opent op 12 maart de deuren 
Armoede komt niet alleen voor in grote steden. Ook in Kontich leven 
mensen in armoede. “Heel wat gezinnen doen een beroep op het 
OCMW voor steun”, stelt schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden vast. 
“Dat is een belangrijk signaal om actie te ondernemen.” Dat doet de 
gemeente onder meer door de opstart van een sociale kruidenier te 
ondersteunen. 

Onder impuls van een sterke groep 
vrijwilligers opent sociale kruidenier 
De Kompanie op 12 maart de deuren 
in de Drabstraat.

Ontmoetingsplaats
Mensen van Kontich die het financieel 
moeilijk hebben, kunnen er winkelen 
tegen lage prijzen. De sociale kruidenier 
is ook een gezellige ontmoetings-
plaats waar mensen een luisterend 
oor vinden. Sociale diensten zoals het 
OCMW en ziekenfondsen verwijzen 
mensen door naar de sociale kruidenier.

Waarloos aan de beurt
Onder de titel “Waarloos aan de beurt” maakte N-VA Kontich een ambitieus plan bekend voor Waarloos. Opzet was het gebied 
tussen de Chalet van de veteranen en het kinderdagverblijf ’t Wisterke te verankeren als open ruimte en vervolgens in te vullen 
naargelang de lokale noden. Er werd ook gedacht aan extra parkeerplaatsen om de Ferdinand Maesstraat te ontlasten. 

Met de aankoop van de potentiële bouw-
grond achter de kerk is de eerste stap 
van onze verkiezingsbelofte gezet. Op 30 
januari ondertekende Peter Lambrechts 
als voorzitter van de gemeenteraad de 
aankoop van het terrein van 1,3 hectare 
voor een bedrag van 960.000 euro.

Op naar de volgende stappen
Een studiebureau zal nu een ruimtelijk 

uitvoeringsplan opmaken. Dat plan moet 
een toekomstige verkaveling voorkomen. 
Verder worden contacten gelegd met  
de eigenaars van de overige gronden.  

De invulling van het volledige gebied  
gebeurt in samenspraak met de inwo-
ners en verenigingen. Dat voornemen 
toetste de gemeente al af met de Chiro, 
jeugdhuis Den Trap, de Veteranen en de 
Kerkfabriek.

 Schepenen Marleen Van den Eynde en Cindy  
Vanbaeden waagden zich op het ijs.

 Schepen Cindy Vanbaeden 
bracht al een bezoekje aan de 
sociale kruidenier. 

 Gemeenteraadsvoorzitter Peter Lambrechts 
ondertekende de aankoop van een stuk 
potentiële bouwgrond. Daarmee voorkomt de 
gemeente dat de grond verkaveld wordt.
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De Verandering werkt 
voor de provincie Antwerpen

Met de N-VA …

... geniet u binnenkort van nog meer en betere fietssnelwegen 
en veilige lokale fietsverbindingen

... planten we 1,2 miljoen 
nieuwe bomen aan en 
krijgt onze provincie er 
meer dan 136 hectare 

natuurreservaat bij

... pakken we de files aan:
 we maken eindelijk werk 

van de Oosterweel-
verbinding en vormen de 

A12 om tot een autosnelweg 

Jan
Jambon 
Vlaams minister-president

Luk
Lemmens
gedeputeerde
provincie Antwerpen

Jan
De Haes 
gedeputeerde
provincie AntwerpenDe Antwerpse steden en 

gemeenten krijgen van de 
Vlaamse Regering 557 
miljoen euro extra om hun 
open ruimte te bewaren, 
de pensioenen te betalen 
en te blijven investeren.

“

012095


