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Fijne Vlaamse feestdag!NIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Hang de 
Vlaamse Leeuw 
uit en vier met 

ons mee

Kontich-Waarloos ondertekent lokaal energie- en klimaatplan
Binnenkort zal de gemeenteraad het energie- en klimaatplan behandelen. Kontich-Waarloos onderschrijft  daarmee zijn 
engagement om met fi nanciële steun van de Vlaamse Regering de klimaatdoelstellingen te behalen. De gemeente bouwt 
op die manier verder op de eerder genomen initiatieven zoals het Burgemeestersconvenant 2030.

Verschillende domeinen
De klimaatuitdagingen situeren zich op verschillende domeinen. 
“We willen niet alleen het eigen patrimonium energieneutraler 
maken. We denken ook aan onze verenigingen en aan de meest 
kwetsbare gezinnen. Die gaan we zeker ondersteunen”, zegt 
burgemeester Bart Seldeslachts. “We schakelen de openbare 
verlichting om naar ledverlichting, we ontharden het openbaar 
domein, we zorgen voor bijkomende bebossing en denken na 
over duurzame mobiliteit. We investeren ook opnieuw in 
elektrische laadpalen.” 

Volgens Willem Wevers, schepen van Mobiliteit, zit de gemeente 
niet stil op het vlak van deelmobiliteit. “We starten binnenkort 
met een project rond elektrische deelfietsen”, zegt hij. Om de 
ambities te kunnen waarmaken zet de gemeente bovenop het 
lopende meerjarenplan een klimaatfonds op.

Besparingen
De verschillende maatregelen brengen besparingen met zich 
mee. De omschakeling naar ledverlichting en het plaatsen van 
meer zonnepanelen en bijkomende isolatie moeten ervoor 
zorgen dat alles meer betaalbaar wordt.

Met het lokale energie- en klimaatplan 
komen we weer een stap dichterbij de 
klimaatdoelstellingen.”

5de FEEST van de 
burgemeester 

In ontmoetingscentrum Pronkenborg, 
Pronkenbergstraat 1, 
2550 Kontich-Waarloos

Op zaterdag 17 september 2022
Aanvang: 20 uur

Met discobar en live rockband 
(The Shagadeers)

Gratis vat
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Bijna zomervakantie! 
Omdat buitenspelen zo leuk is, hebben we de voorbije maanden een heel aantal speeltuintjes vernieuwd. 
We vroegen vooraf naar de noden en wensen van de gebruikers. Zo werden onze speeltuinen echte pareltjes!

Volgende speeltuinen worden in de nabije toekomst vernieuwd: 

•  In 2022: Pierstraat en ’s Herenlei•  In 2022: Nieuwe toestellen in Rozengaard, Rubensstraat en 
Hof van Spruytlaan. Die komen er binnenkort aan!•  In 2023 : Lintsch Veld (aan het station)

Kontich weer wat veiliger
“Het kruispunt van de Prins Boudewijnlaan 
en de Villermontstraat werd conflictvrij 
aangelegd. Er kwamen verkeerslichten en 
nieuwe afslagstroken. Zo gebeurt de 
verkeersafwikkeling zo veilig mogelijk”, zegt 
Willem Wevers, schepen van Mobiliteit.

Dankzij verkeerslichten en nieuwe afslagstroken 
werd het kruispunt een pak veiliger.

Speeltuin gemeentepark Speeltuin Hessepoellei 
(Waarloos)

Speeltuin Deken 
Jozef van 
Herckstraat

Speeltuin ter Sneeuw

Speeltuin 
Waarloos

Speeltuin 
Wild Veld

Op het einde van deze legislatuur zullen 
al onze speelterreintjes vernieuwd zijn.”

Schepen van Jeugd, Willem Wevers

kontich@n-va.be
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N-VA Kontich-Waarloos kiest nieuwe voorzitter en ondervoorzitter 
Peter Goossens is al jaren een 
drijvende kracht van ons afde-
lingsbestuur. De voorbije jaren 
was hij ondervoorzitter. In die 
functie werkte hij vooral onder-
steunend en achter de scher-
men. Peter was ook lid van het 
arrondissementeel bestuur en 
van de partijraad. “De komende 
drie jaren zal ik als voorzitter 
het afdelingsbestuur nóg beter 
laten draaien. Er wacht me ook 
de grote taak om, samen met de 
hele ploeg, de gemeenteraads-
verkiezingen voor te bereiden.”

De nieuwe ondervoorzitter, 
Lennert Wauben, is het jongste 
bestuurslid van de partij- 
afdeling. De 21-jarige rechten-
student zit momenteel in de 
derde bachelor aan de univer-
siteit van Antwerpen. “Politiek 
interesseert me al langer. Daar-
om werd ik een tweetal jaren 
geleden lid van het afdelingsbe-
stuur. Ik zie mijn verkiezing als 
ondervoorzitter als een leuke 
en interessante uitdaging. Ik 
ga er met veel enthousiasme 
tegenaan.”

We willen Bert Cauwenberg, 
die onze afdeling gedurende 
meer dan zes jaar succesvol 
geleid heeft, bedanken voor 
zijn inzet. Hij zal als bestuurs-
lid en als afgevaardigde in het 
arrondissementeel bestuur zijn 
steentje blijven bijdragen. We 
verwelkomen ook twee nieuwe 
bestuursleden: Wilfried Kums 
en Peter Scholiers. We wensen 
hen veel werkijver.

Voorzitter Peter Goossens en 
ondervoorzitter Lennert Wauben

Meer informatie over de bevoegdheden van de bestuursleden vindt u 
op onze website www.n-va/kontich.be in de sectie “Wie is Wie”.

What’s Up in Kontich: logo’s in straatbeeld vestigen 
aandacht op jongerenpraatpunt
Meer dan ooit hebben jongeren nood aan een goede babbel. Bij What’s Up kunnen  
Kontichse jongeren tussen 12 en 24 jaar gratis en anoniem terecht voor advies of een 
persoonlijk gesprek. Dat kan elke woensdag tussen 13 uur en 16 uur in vrijetijdshuis  
De Brouwerij.

Onze toenmalige OCMW-voorzitter Mia 
Wauters en schepen van Jeugd Willem 
Wevers startten What’s Up vorige legisla-
tuur op. Nu trekt onze schepen van Welzijn 
Cindy Vanbaeden mee aan de kar. Door de 
coronacrisis kreeg het thema jeugdwelzijn 
meer aandacht. De actie met de logo’s in 
het straatbeeld moet het initiatief extra in 

de verf zetten. Jongeren hebben nood aan 
een laagdrempelige eerste stap om hulp te 
vragen als het even wat minder gaat. Eind 
dit jaar organiseren we Café Support. Dat 
doen we om alle organisaties die gelinkt 
zijn aan dit thema in de kijker te zetten  
bij jeugdleiders uit jeugdbewegingen,  
sportverenigingen, …

We willen met de logo’s in het straatbeeld  
de aandacht vestigen op het jongerenpraat-
punt. Dat is een fantastisch initiatief.

Het zomerterras komt eraan!
We hebben al volop kunnen genieten van vroegtijdig 
lenteweer. Wat is er leuker dan bij zonnig weer te kuieren 
in ons dorp? Gezellig langs de winkels lopen en op een van 
onze terrasjes genieten van een hapje en een drankje: meer 
moet dat niet zijn.

Het is leuk om te zien dat mensen 
opnieuw kunnen genieten van 
hun vrijheid. In de maanden juni, 
juli en augustus is er weer een  
zomerterras op het Sint-Martinus- 
plein. Daarvoor werd een con-
cessie uitgeschreven. Drie café- en 
restaurantuitbaters hebben erop 
ingetekend.

Marleen Van den Eynde,  
schepen van Lokale Economie

Kontich kuist: 
grote lenteschoonmaak

Onder de 400 deelnemers waren ook uw burgemeester Bart  
Seldeslachts, schepen Marleen Van den Eynde, gemeenteraadslid  
Peter Lambrechts en enkele N-VA-bestuursleden. De gemeente  
properder maken is een belangrijke doelstelling van ons lokaal 
bestuur.

www.n-va.be/kontich
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA 

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld: 

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid. 
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van 

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Peter De Roover
Kamerfractievoorzitter

Annick De Ridder
Vlaams Parlementslid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


