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Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen

De taxshift helpt u vooruit

Meer nettoloon
Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar? 
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de 
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon. 
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht
De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019 
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar 
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder 
groeien en bloeien.

Meer welvaart
Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit 
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer 
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro 
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die 
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.
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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
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Beste Kontichnaars
Sinds het voorjaar van 2016 leiden wij 
samen de N-VA-afdeling van Kontich-
Waarloos. Ons 26-koppig afdelingsbestuur 
werkt sinds begin 2013 keihard om uw 
mooie gemeente mee te besturen. Met 
onze burgemeester, OCMW-voorzitster, drie 
schepenen, negen gemeenteraadsleden en 
vier OCMW-raadsleden voeren we een sterk 
Veilig, Verantwoord en Vlaams beleid. Zo 
gebeurden er 60 procent minder ongeval-
len in het centrum, daalde de schuld met 
44 procent en organiseert de gemeente 
Nederlandse les voor anderstaligen. 

En dit zullen we blijven doen, dit jaar 
en – met uw steun – ook graag daarna. 
We werken aan een goede verkiezings-
lijst en een ambitieus programma. Een 
programma zoals men dat terecht van 
een N-VA-afdeling mag verwachten: met 
inhoud en toekomstvisie voor de gemeente. 
Een programma dat rekening houdt met 
iedereen die ons adviezen geeft, zonder loze 
beloften. En vooral een programma waarin 
u centraal staat: alle inwoners van onze 
mooie gemeente.

Hebt u zelf ideeën? Bezorg ze ons via 
kontich@n-va.be of  
www.n-va.be/kontich

Voortaan ook GAS-boetes voor  
foutparkeren
Kontich is de eerste gemeente in de politiezone HEKLA die een aange-
past gemeentelijk politiereglement voor de hele zone goedkeurde.  
De verschillen tussen de gemeenten werden weggewerkt en de aanpas-
singen voor alle vijf hetzelfde gemaakt. Nieuw in dat reglement is dat 
alle opgesomde inbreuken bestraft kunnen worden met een GAS-boete. 

In Kontich kan een GAS-boete voor 
volwassenen oplopen tot 330 euro en 
voor minderjarigen tot 175 euro. Daar-
naast is er ook bemiddeling mogelijk. Dat 
betekent dat de gemeente en de daders in 
overleg kunnen gaan en een alternatief 
voor de GAS-boete kunnen voorstellen. 
Daarvoor wordt een professionele bemid-
delaar ingezet. 

Een van de inbreuken die voortaan be-
straft kan worden met een GAS-boete, is 
foutparkeren. De boete kan uitgeschreven 
worden door de politie, de gemeenschaps-
wacht of parkeertoezichters. 

U vindt een volledig overzicht van alle overtredingen in het gemeentelijk politie- 
reglement op www.kontich.be

Uw burgemeester luistert naar u
Uw N-VA-burgemeester Bart 
Seldeslachts staat 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 sugges-
tie? Spring dan zeker eens 
binnen op het gemeentehuis.

DE N-VA-QUIZ van KONTICH-WAARLOOS 
Deuren: 19.30 uur. Start quiz: 20 uur
Max. 6 personen: 18 euro/ploeg
Inschrijven via bert.cauwenberg@n-va.be en 
overschrijving van 18 euro op rekeningnummer 
BE27 4084 0205 6173, met vermelding Quiz 
N-VA Kontich-Waarloos + ploegnaam.

VRIJDAG

20 april  
2018

Zaal Pronkenborg

Pronkenbergstraat  

1/A Kontich

Bert CAUWENBERG 
voorzitter

Peter GOOSSENS 
ondervoorzitter

  Wie zijn wagen in Kontich fout parkeert, 
riskeert voortaan een GAS-boete.

  Of contacteer de burgemeester rechtstreeks via 
0474 24 38 90 of burgemeester@kontich.be

 Volg N-VA Kontich-Waarloos op Facebook
 Blijf op de hoogte van de N-VA via @NVA_Kontich
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N-VA Kontich geeft u graag een overzicht van de belangrijkste realisaties en een vooruitblik op 2018.

Ons dorpsproduct Specfour werd 
erkend als streekproduct.

Kontich-Waarloos viel in de prijzen met de award ‘Veerkrachtige gemeente 2017’, voor het volgehou-
den brede zorgbeleid. De gemeente en het OCMW namen een aantal initiatieven rond het thema.  
Zo was er de opstart van jongerenpraatpunt What’s Up en van een mantelzorgpunt en werd het Huis 
van het Kind uitgebreid.

Mia WAUTERS,
uw OCMW-voorzitter 

KONTICHBON

€10

In 2017 voerden we de Kontichbon in. In 2019 creëren we 
de broodnodige randparking met extra parkeerplaatsen.

2017 was een leuk en druk jaar. 
Denken we maar aan Vlaanderen 
Feest in het gemeentepark.

“De N-VA voert een efficiënt beleid. De voorbije vijf jaar daalde de 
schuld met 44 procent. We maakten ruimte voor massa’s investerin-
gen. Het gemeentehuis, de Sint-Martinuskerk, Altena en de Edegemse-
steenweg zullen dit jaar af zijn. We investeren in bijkomend personeel, 
waardoor er een betere dienstverlening zal komen.”
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N-VA Kontich geeft u graag een overzicht van de belangrijkste realisaties en een vooruitblik op 2018.

We zetten ook in op een aangename gemeente. 

“De N-VA voert een efficiënt beleid. De voorbije vijf jaar daalde de 
schuld met 44 procent. We maakten ruimte voor massa’s investerin-
gen. Het gemeentehuis, de Sint-Martinuskerk, Altena en de Edegemse-
steenweg zullen dit jaar af zijn. We investeren in bijkomend personeel, 
waardoor er een betere dienstverlening zal komen.”

Pieter DEFOORT, 
uw schepen van Financiën

Op vraag van de inwoners gaan er weer huwelijken 
door op het gemeentehuis van Waarloos.

De spelotheek waar je gezel-
schapspelletje kunt ontlenen 
is een groot succes.

Op het kerkhof kwam er een 
sterretjesboom. De strooiweide 
wordt uitgebreid en vanaf dit 
jaar doen we mee met wereld-
lichtjesdag.

“Voor de dierenliefhebbers komt er een 
grote hondenweide naast het vernieuwde 
skateterrein aan het Halfdiep.”

Marleen VAN DEN EYNDE, 
uw schepen van Dierenwelzijn

In Altena komt er in 2018 ruimte voor de 
muziekschool. Het park wordt heraangelegd 
en er komt een leuke bistro.
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Veilig thuis in een welvarend Kontich

De collegeleden, raadsleden en onze ambtenaren zetten zich dagdagelijks in ten dienste 
van uw gemeente. Ik wil hen daarvoor hartelijk bedanken. Maar ik wil ook u bedanken, 
omdat u mee denkt en uw verantwoordelijkheid opneemt. Ik ben ook bijzonder trots en 
dankbaar dat al onze adviesraden samen mee nadenken over waar we naartoe moeten 
gaan in een volgende legislatuur. In januari presenteerden ze aan alle politici hun  
memorandum over wat er moet gebeuren na de gemeenteraadsverkiezingen van  
14 oktober 2018.

U kan op ons rekenen voor een doordachte visie op de toekomst  
en moed om te beslissen in 2018, in 2019 en de daaropvolgende jaren.

N-VA Kontich geeft u graag een overzicht van de belangrijkste realisaties en een vooruitblik op 2018.

Bart SELDESLACHTS,  
uw burgemeester

Met een doordacht bestuur pakken we de gemeentelijke uitdagingen 
aan. Het vergroten van de verkeersveiligheid is er daar een van.

Op vraag van de inwoners gaan er weer huwelijken 
door op het gemeentehuis van Waarloos.

Met de verdwijnpaal hebben we een 
evenwicht gevonden tussen maximale 
bereikbaarheid en verkeersveiligheid.

Het zwartste punt van Kontich 
wordt weggewerkt door een vei-
lige tunnel voor zwakke wegge-
bruikers aan de Sint-Ritaschool.

Met mobiele 
camera’s met 
nummerplaather-
kenning zullen 
we de diefstal in 
woningen aan-
pakken.

“Door wegenwerken aan fietspaden, voetpa-
den en de rijbaan zal de verkeersveiligheid 
verder grondig aangepakt worden. Naast de 
Edegemsesteenweg leggen we in 2018 en 2019 
maar liefst veertien andere straten aan.” 

Willem WEVERS, 
uw schepen van Openbare Werken
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Pieter Schiltz en Nancy Dyck leggen eed af
Op de gemeenteraad van december legde Pieter Schiltz (35) de eed af als gemeenteraadslid. “Ik vind het een hele eer dat ik in de 
gemeenteraad mag zetelen. Kontich-Waarloos is een gemeente die veel te bieden heeft. Laten we er samen constructief voor werken 
om dat zo te houden”, aldus Pieter na zijn eedaflegging. Pieter volgt zijn partijgenoot Thomas Aerts op, die de gemeenteraad  
vaarwel moest zeggen wegens een verhuis naar Lier.

Doordat Pieter de overstap maakte naar de gemeenteraad, wordt hij in de OCMW-raad opgevolgd door Nancy Dyck. In 2016  
verving ze tijdelijk al een zieke collega. Nancy staat bekend als een gedreven dame met het hart op de juiste plaats.

Kontich-Waarloos ontvangt prijs voor buurtvriendelijke gemeente
Kontich-Waarloos kreeg van Unizo-buurtsupermarkten de award voor buurt-
vriendelijke gemeente. Schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde, 
burgemeester Bart Seldeslachts en Kurt Van Turnhout, zaakvoerder van super-
markt Voeding Nagels, namen de prijs in ontvangst.

Zeventig Vlaamse gemeenten hadden zich voor de prijs ingeschreven. Kontich 
is door de jury unaniem verkozen. Onze gemeente wist zich voor deze prijs te 
onderscheiden met een commercieel plan en de invoering van de Kontichbon. 
Dankzij dat plan kunnen de middenstand, de horeca en de handelaars ondersteu-
ning krijgen. Het gaat bijvoorbeeld om een premie voor handelaars die zich ves-
tigen in leegstaande panden, een premie voor startende ondernemers en om een 
verhuispremie waarmee het gemeentebestuur bestaande handelszaken naar een 
bepaalde locatie wil brengen, meestal een kernwinkelgebied. Ook de Kontichbon mag als een succes beschouwd worden. De bon is 
bedoeld om kopers zoveel mogelijk binnen de gemeente Kontich te houden. Er zijn al 60 handelaars die het systeem ondersteunen.

Eerste BIN start met meer dan 150 leden
Met BIN de Reep heeft Kontich zijn eerste buurtinformatienetwerk. Dat is een gestructureerd  
samenwerkingsverband tussen burgers in een bepaalde wijk en de lokale politie, dat tot doel heeft  
het algemene veiligheidsgevoel te verhogen. 

BIN de Reep verenigt bewoners van de wijk Reepkenslei en Tanghof. Burgemeester Bart Seldeslachts is 
opgetogen met dit eerste initiatief en hoopt dat het een stimulans kan zijn voor meer netwerken. “Zowel 
vanuit Kontich-Centrum  als in Waarloos bestond er wel interesse, maar telkens liep het vast op het 
vinden van mensen die de kar wilden trekken. Het initiatief moet van de burgers uit komen. Toen eind 
vorig jaar de wijk Reepkenslei werd geteisterd door inbraken, was dat voor enkele mensen het signaal 
om het eerste BIN van Kontich op te starten.” Door het intensieve patrouilleren van de politie is de 
inbraakgolf gestopt.

Een hart voor Kontich-Waarloos
Ook dit jaar was onze afdeling present om op Valentijns-
dag chocolaatjes uit te delen aan het station van Kontich-
Kazerne en aan de bushalte in het centrum. Op 9 februari 
deelden we ze al uit op de zaterdagmarkt en aan tuin- 
centrum Van Uytsel.

Pieter SCHILTZ  
gemeenteraadslid

Nancy DYCK 
OCMW-raadslid

  BIN de Reep is het eerste 
buurtinformatienetwerk 
van Kontich.

  Kurt Van Turnhout, zaakvoerder van 
supermarkt Voeding Nagels, schepen van 
Lokale Economie Marleen Van den Eynde 
en burgemeester Bart Seldeslachts.
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