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Veilig thuis in een welvarend Kontich-Waarloos
Beste inwoners, 

Op 14 oktober 2018 trekt u naar de gemeentelijke stembus.  
N-VA Kontich-Waarloos is trots op wat we de laatste jaren 
hebben gerealiseerd. De Verandering werkt! 

Met uw steun werkt de N-VA verder aan een veilige thuis in een 
welvarend Kontich-Waarloos. Samen met een enthousiaste ploeg 
en met iedereen die het programma mee wil realiseren.

In deze folder stellen we enkele van onze prioriteiten voor. 

Veilig
  De N-VA verdubbelt het budget voor degelijke voet- en  

fietspaden. 
  Gevaarlijke punten worden verder aangepakt. De plannen 

voor de fietstunnel aan de Rubensstraat om Sint-Rita veilig te 
ontsluiten zijn klaar en worden uitgevoerd.

  Door slimme camera’s in te schakelen, worden niet alleen 
verkeersovertredingen en ongewenst vrachtverkeer aange-
pakt, maar wordt ook sluikstorten beboet. 

Verantwoord
  De gemeenteschuld daalde met 44 procent en alle nieuwe 

investeringen zijn volledig betaald. Ook na de verkiezingen 
gaan we voor minder schuld én nieuwe investeringen.

  Het parkeerprobleem in Kontich centrum lossen we eindelijk 
op door enerzijds een randparking en anderzijds een onder-
zoek naar een betaalbare ondergrondse parking. Zo vergroe-
nen we het Sint-Jansplein en het Gemeenteplein tot aangename 
verblijfspleinen met rondom een bloeiende middenstand. 

  Het Stationsplein wordt opnieuw aangelegd met behoud van 
voldoende parkeerplaatsen in een veilige fiets- en verblijfs- 
omgeving.

  Ook Waarloos is aan de beurt. Met een masterplan krijgen  
de verenigingen voldoende zuurstof om zich verder te ontwik-
kelen. Broodnodige parkeerplaatsen worden gecreëerd met 
behoud van het landelijke karakter. 

  Wie het moeilijk heeft, krijgt hulp. Gepaste ondersteuning 
voor jong en oud met noodzakelijke investeringen voor  
bijvoorbeeld een nieuw kinderdagverblijf 't Brugske.

Vlaams
  Bij N-VA Kontich-Waarloos hoort iedereen erbij. Iedereen 

is welkom, maar moet zich ook inburgeren in uw Vlaamse 
gemeente. De dienstverlening door het lokaal bestuur moet 
correct gebeuren in alle neutraliteit en in het Nederlands. 

Kortom, we gaan voor een Veilig, 
Verantwoord en Vlaams beleid.

Bart Seldeslachts
Uw burgemeester

Lijsttrekker

Feest van uw 
burgemeester
  Discobar met allround muziek
  Kinderdisco vanaf 19 uur
  Schlagermuziek van Nicky om 20 uur
  Rock-coverband ‘Fabiola Fun F’ckers’ 

om 23 uur

ZATERDAG

15 september
Zaal ‘Het Halfdiep’

Duffelsesteenweg 145  

(naast het zwembad)
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1  Veiligheid en mobiliteit
Fietstunnel aan kruispunt Sint-Rita 
Het gevaarlijkste én drukste kruispunt van Kontich wordt eindelijk aangepakt. De 
plannen voor een fietstunnel zijn klaar, de vergunning werd afgeleverd en de budgetten 
zijn voorzien. De ondertunneling start in het voorjaar van 2019. De tunnel vertrekt ter 
hoogte van de bocht waar de Rubenstraat parallel loopt met de Expresweg. De tunnel 
loopt schuin onder de N171 en komt uit achter het parkje van de paters Sint-Rita.
Er wordt ook een fietspad aangelegd tussen de ingang van de tunnel aan de Rubens-
straat in de richting van de Molenstraat, waardoor fietsers niet langer het kruispunt van 
de Molenstraat met de Expresweg moeten oversteken.
Om de schoolomgeving van het Sint-Ritacollege helemaal autoluw en dus veilig te  
maken, zal de huidige Pierstraat doodlopen op de Expresweg. Honderdvijftig meter ten  
noorden zal een nieuw drietaks-kruispunt aangelegd worden. Voor de school wordt werk  
gemaakt van een autoluw en groen plein.

ANPR-camera’s
Veiligheid is ook voor N-VA Kontich-Waarloos essentieel. Daarbij zijn ook mobiele slimme 
camera’s met nummerplaatherkenning erg nuttig. Ze kunnen perfect geïntegreerd worden in 
alle politievoertuigen. De resultaten van de camera’s worden direct verwerkt en getoond op een 
scherm in het politievoertuig. Met dit systeem wordt de strijd aangebonden tegen de georgani-
seerde misdaad en rondtrekkende dievenbendes.
“Het wordt voor de politiediensten zo een stuk makkelijker om criminelen op te sporen en  
daders te identificeren”, stelt burgemeester Bart Seldeslachts.

Vijf speerpunten van N-VA Kontich-Waarloos

3   Herinrichting  
Stationsplein 

Ook het Stationsplein is toe aan een herinrichting 
en zelfs meer dan dat. De laatste hand wordt gelegd 
aan plannen die dan begin volgende legislatuur 
worden uitgevoerd. Op het plein komt er meer 
groen en de fietsenstallingen worden ondergronds 
voorzien. Ook de haalbaarheid van een toegankelijke 
tunnel onder de sporen voor fietsers en mensen 
met een beperking wordt onderzocht. Zo worden 
de twee fietsostrades verbonden.

Parkeren blijft mogelijk op het plein. In de omliggen-
de woonwijken worden maatregelen genomen, zodat 
u als burger parkeermogelijkheid vlak bij uw woning 
blijft hebben. In de Ooststatiestraat (Stationsplein tot 
Kauwlei) komt een fietspad aan beide kanten en ook 
de voetpaden worden heraangelegd.

4   Neutraliteit aan 
het loket voor 
alle ambtenaren 
en burgers

Elke burger heeft recht op een 
neutrale dienstverlening. Op-
zichtige uiterlijke symbolen van 
religieuze, levensbeschouwelijke 
en politieke aard kunnen daarom 
bij rechtstreeks contact met de 
burger niet worden gedragen.

5   Nieuw kinderdagverblijf
Na 38 jaar is het kinderdagverblijf in het  
centrum dringend aan vernieuwing toe.  
Hiervoor werden al mogelijke locaties onder-
zocht voor een nieuwbouw.

Willem Wevers, uw schepen van 
Mobiliteit en Openbare Werken

Mia Wauters, uw OCMW-voorzitter

Marleen Van den Eynde, uw 
schepen van Lokale Economie

2   Parkeerbeleid centrum: randparking en  
herinrichting Sint-Martinusplein met  
ondergrondse parking

De lokale economie en de bewoners in het centrum kampen al jaren met een tekort aan 
parkeerplaatsen. De grote schoolcomplexen in ons centrum zijn vanzelfsprekend een 
grote troef, maar verhogen ook de parkeerdruk. De aanzet tot een oplossing is er al, met 
de uitbreiding van de parking aan de Spoorwegstraat met 90 extra plaatsen. Uitvoering 
volgend jaar. Om te beantwoorden aan de vraag naar meer leefbaarheid in het centrum, 
onderzoekt de N-VA of een ondergrondse parking in het centrum mogelijk is. Dat zou ons 
toelaten de huidige pleinen herin te richten.
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Masterplan Waarloos

Waarloos aan de beurt
N-VA Kontich-Waarloos wenst het gebied tussen de chalet van de veteranen en ’t Wisterke te verankeren als recreatiezone, 
waardoor een verkaveling vermeden wordt.

Daardoor is er ruimte voor een nieuw lokaal voor de Chiro, een polyvalente ruimte voor verenigingen zoals de fanfare en plaats 
voor naschoolse kinderopvang. Daarnaast wordt aanzienlijk meer ruimte gecreëerd om in het dorp te parkeren en met een 
optie op meer betaalbare woningen. De chalet van de veteranen wordt uitgebreid.

N-VA Kontich-Waarloos wil hiervoor de nodige budgetten opnemen in het gemeentelijk meerjarenplan. Voor de uitvoering 
wordt in overleg getreden met de verenigingen van Waarloos en de eigenaars van de percelen. 

Meer weten over N-VA Kontich-Waarloos?
 N-VA Kontich-Waarloos   @N-VA _Kontich   N-VA Kontich-Waarloos   www.n-va.be/kontich

Waarloos aan de beurt

Woonuitbreidingszone omzetten 
naar recreatiezone

Multifunctioneel gebouw voor Chiro, 
fanfare en naschoolse kinderopvang

Optie wonen met 
sociale functie

Optie wonen met 
sociale functie

Chiro speelt op 
eigen terrein

Kampplaats voor bezoekende 
Chirogroepen

Spelen in het groen

Parking voor het dorp

Tweede voetbalveld indien gewenst

Jeugdhuis kan uitbreiden

Uitbreiding Chalet 
Veteranen Waarloos

Parking met ruimte 
voor evenementen

Bijkomend bos en optie 
voor hondenspeelweide

Peter Lambrechts, uw N-VA- 
fractievoorzitter in de gemeenteraad



Veilig thuis in een
welvarend Vlaanderen.
www.n-va.be/vlaamseleeuw

Vlaanderen.
Waar Vlamingen thuis zijn. 
Waar u thuis bent.

Het land van de koers, van de 
flandriens en van de leeuwenvlaggen 
aan de meet.

Waar elke kerktoren zijn 
eigen muziekfestival heeft.

Waar mensen op vrijdagavond 
aanschuiven voor frietjes en op 
zondagochtend voor koffiekoeken 
en pistolets.

Een gastvrij land dat houdt van 
gedeeld plezier en van lekker eten 
in goed gezelschap. 

Toon dat u thuis bent in Vlaanderen. 
Bestel uw leeuwenvlag. Toon de 
vlag aan uw gevel, in uw tuin en ja, 
waarom niet, uw dorpskoers.  
Uw vlag, uw thuis.

Haal de Vlaamse Leeuw in huis!

Surf naar www.n-va.be/vlaamseleeuw en u betaalt slechts

5 euro om uw eigen Vlaamse Leeuw (150 x 100 cm) in 

huis te halen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


