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Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 27 augustus.

Uw burgemeester luistert naar u
Ook in deze moeilijke coronatijden staat uw burgemeester steeds ten dienste van 
alle inwoners. U kunt hem 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 gemeente-
huis. Of contacteer de burgemeester rechtsreeks via 0474 24 38 90 of  
burgemeester@kontich.be.

Nieuwe invulling voor  
Montfortanenklooster  
Kontich-Kazerne
In nauwe samenwerking met De Ideale Woning zocht uw 
gemeentebestuur naar een nieuwe, zinvolle invulling van het 
Montfortanenklooster in Kontich-Kazerne. Na een grondige 
renovatie zal het klooster ruimte bieden aan vijf sociale  
seniorenappartementen met een collectieve leefruimte 
en een grote keuken en ook aan twee individuele sociale 
appartementen. De integratie van buurthuis Den Alf en de 
wijkbibliotheek vervolledigt het project.

Voor de verbouwing van het klooster 
tot woningen, buurthuis en bibliotheek 
werd het voorstel van een getalenteerde 
jonge ontwerpster gekozen. Zij won de 
ontwerpopdracht onder begeleiding van 
de Vlaamse Bouwmeester. Een jonge  
kunstenaar zal een artistieke bijdrage 
leveren.

Schepen van Welzijn en Patrimonium 
Cindy Vanbaeden was vanaf het begin 
betrokken bij de zoektocht naar de juiste 
invulling van het klooster. “Het was een 
unieke ervaring om de ontwerpen te zien 
groeien”, reageert ze. “Het resultaat mag 
er zijn.”

Ontmoetingsplaats
Bij de keuze van het ontwerp werd ook  
rekening gehouden met de buurtbewoners, 
met wie een intensief participatietraject 
doorlopen werd. “Het Montfortanen-
klooster maakt onmiskenbaar deel uit 
van het centrum van Kontich-Kazerne. 
Het moet een ontmoetingsplaats blijven 
voor de buurtbewoners. Het was dan ook 
zeer belangrijk om hun ideeën mee te  
nemen naar het jurymoment”, aldus 
Cindy Vanbaeden. 

Weldra zullen werkgroepen de ontwerpen 
verfijnen, waarna een definitieve bouw-
aanvraag kan worden ingediend.

 Schepen van Welzijn en Patrimonium  
Cindy Vanbaeden met dochtertje Julie 
en de winnende ontwerpster.
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Een sociaal hart voor 
Kontich-Kazerne
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1. inpandige bank
2. boekeninleverbus en venster bibliothecaresse
3. brievenbussen bewoners
4. deur naar verticale ontsluiting van het gebouw (toegankelijk voor 
bewoners en technisch personeel van de buurtbibliotheek)
5. deur naar de buurtbibliotheek
6. drempelloze buitendeur naar het dorpsterras

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
multifuntcionele sas voor alle gebruikers

1. algemene ingang
2.ingebouwde vestiaire
3. inpandige bank
4. waskast
5. collectieve badkamer
6. mindervalidetoilet
7. deur naar de collectieve leefruimtes
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multiffunctionele gang voor de samenwonende senioren

Elisabeth De Clercq MP 1906

ruimtes
1. tellerlokaal
2. berging bibliotheek
3. gemeenschappelijke inkom
4. bibliotheek
5. seniorenstudio
6. waskast
7. gemeenschappelijke leeffruimte
8. inpandig terras
9. bergingen appartementen
10. technische zolder

programmaverdeling
NIV +2: technische zolder
NIV 2: twee sociale huurappartementen
NIV 1: vijf studios voor seniorenthuis
NIV 0: buurtbibliotheek
NIV -1: coll. tellerlokaal, berging bib en kerk

 In het Montfortanenklooster komen naast zeven sociale 
appartementen ook het buurthuis en de wijkbibliotheek.

Krakkenkamp voor kwetsbare kinderen (p. 3)Kontich steunt middenstand met spaaractie (p. 3)



kontich@n-va.be

Schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Willem Wevers:

“We werken door, ook in crisistijd”
Verkeersveiligheid was een van de prioriteiten in ons verkiezingsprogramma. Terwijl het 
gewone leven stillag, hebben onze diensten en aannemers verder gewerkt. Zo werden ook 
dit jaar heel wat werken aan fiets- en voetpaden en wegeninfrastructuur uitgevoerd. 

Oude Spoorwegberm  
open voor publiek
De Oude Spoorwegberm tussen de Kruisschanslei en de Reepkenslei is 
opnieuw toegankelijk voor het publiek. Dankzij een veilige wandel- en 
fietsverbinding kunnen wandelaars en fietsers meer dan ooit hun hart 
ophalen in dit mooie stukje natuur.

Scheihagenstraat, Haakstuk 
en Vlierenpaal in nieuw jasje
De heraanleg van de Scheihagenstraat en omliggende 
straten werd afgerond. De voorbije twee jaar vonden 
er riolerings- en wegenwerken plaats.

Meer rijcomfort voor fietsers  
in Ooststatiestraat
Tot slot zijn momenteel werken aan de gang in de Ooststatiestraat. 
“Met een nieuw, breder fietspad wordt fietsen in de Ooststatiestraat 
comfortabeler én veiliger”, legt schepen van Mobiliteit Willem 
Wevers uit. Eind oktober is het nieuwe fietspad klaar.

Het Haakstuk en de Vlierenpaal 
kregen naast een nieuw wegdek ook 
veilige voetpaden. De aanplantingen 
gebeuren in het na- en voorjaar. 
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Kontich steunt middenstand met spaaractie 
Het gemeentebestuur heeft een pakket steunmaatregelen klaar voor de 
plaatselijke middenstand. Op 15 juli werd de spaaractie ‘Winkel Hier’  
gelanceerd. Wie vaak lokaal shopt doet daarmee zijn voordeel en maakt 
kans op een mooie prijzenpot.

Ieder Kontichs gezin heeft via het gemeentelijk infoblad van juli twee spaarkaarten 
ontvangen. Daarop plakt de lokale handelaar per aankoopschijf van 10 euro een 
sticker. Een volle spaarkaart kunt u aan het onthaal van het gemeentehuis inwisselen 
voor een Kontichbon ter waarde van 10 euro. Later trekt het lokaal bestuur nog eens 
87 winnaars voor een extra prijzenpot van 5.000 euro.

Mondmasker voor 
elke inwoner

In een crisis tellen geen woorden 
maar daden. Omdat de federale  
overheid treuzelde om mondmaskers 
aan de burgers te bezorgen, zorgde 
het gemeentebestuur daar zelf voor. 

We bestelden herbruikbare mond-
maskers bij een betrouwbaar bedrijf 
en verdeelden ze onder alle Kontich-
naars ouder dan tien jaar.

Krakkenkamp 
voor kwetsbare 
kinderen met  
leerachterstand
Het Kontichse gemeente- 
bestuur organiseerde afge-
lopen zomervakantie twee 
‘krakkenkampen’. Tijdens  
die kampen konden kwets-
bare kinderen op een speelse 
manier de leerachterstand 
wegwerken die ze opliepen 
tijdens de corona-epidemie. 

“Het is de eerste keer dat  
onze gemeente een zomer- 
school organiseert”, vertelt 
burgemeester Bart Seldeslachts. 
“Toen Onderwijs Vlaanderen 
daarvoor subsidies voorzag, 
aarzelden we geen moment.” 

Speels lesprogramma
Spelenderwijs bijbenen: daarop 

lag de nadruk tijdens de krak-
kenkampen. “Elk kind is een 
krak in iets. Elke grote krak is 
ooit klein begonnen. Vandaar 
de keuze voor de naam krak-
kenkamp, met kleine krakken 
(de kinderen) en grote krakken 
(de begeleiders)”, verduidelijkt 
de burgemeester. 

Krakkendiploma
Aan het eerste krakkenkamp 
eind juli namen 25 kinderen 
deel. Voor het tweede kamp in 
augustus waren er 18 inschrij-
vingen. Op het einde van elk 
kamp ontvingen de fiere en 
blije kinderen een diploma voor 
hun inspanningen uit handen 
van onze burgemeester.

Op www.kontich.be/ikvrijwillig vindt u een overzicht van 
alle vrijwilligersvacatures in Kontich. Hebt u bijkomende 
vragen of bent u kandidaat om vrijwilliger te worden?  
Mail dan naar vrijwilligerswerk@kontich.be. 

Grotere terrassen voor cafés en restaurants

Waar mogelijk konden de cafés en restaurants hun terrassen vergroten. 
Ook de bloemenzaken kregen tijdens het Moederdagweekend meer ruimte.

“Lokaal  
winkelen  
levert  
voordelen op”
Marleen Van den Eynde 

Schepen van Lokale 
Economie

Gemeente brengt organisaties  
en vrijwilligers samen
Om het vrijwilligerswerk in Kontich beter te organiseren, 
startte de gemeente een vacatureplatform op. Dat geeft 
vrijwilligers een overzicht van de beschikbare plaatsen en 
allerlei handige tips.

“We merken dat het niet eenvoudig is om als vrijwilliger  
een overzicht te krijgen van waar je je steentje kan bijdragen 
in de gemeente. Nochtans zijn er in Kontich heel wat  
vrijwilligers actief in diverse 
organisaties, verenigingen, 
scholen en in het lokaal 
bestuur. Daarnaast worden 
dagelijks inwoners geïn-
spireerd om de stap naar 
vrijwilligerswerk te zetten”, 
zegt schepen van Welzijn en 
Personeel Cindy Vanbaeden.
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Alle leerlingen opnieuw naar school 

Vanaf 1 september zijn alle scholen opnieuw open. Vorig schooljaar hebben 
onze kinderen hun klas maandenlang moeten missen, maar dat zal dit 
schooljaar niet meer gebeuren. Want elk kind heeft recht op leren.

Kleuterklas        Lager onderwijs          Eerste graad             Tweede en 
              middelbaar  derde graad 

Altijd en overal met inachtneming van de veiligheids- en hygiënemaatregelen

Voltijds onderwijs in de klas

Voltijds onderwijs in de klas
Afwisselend een week 
les in de klas en een 

week afstandsonderwijs

mondmaskerplicht en tijdelijk verbod 
op buitenschoolse activiteiten

CODE
GEEL

CODE
ORANJE

Veel Vlamingen snakten naar de heropening van de scholen. 
Heel wat ouders wilden hun kinderen weg van achter de pc 
thuis, en weer op de schoolbanken. Leerkrachten misten 
de kinderen. En onze jongeren misten hun vrienden.

“Alle kinderen kunnen weer naar school”

Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs


