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Veilig naar school dankzij N-VA

Sinds de invoering van het VIVO-verkeersplan (Veilig In, Vlot Omheen) is het aantal verkeersongevallen met lichamelijke letsels met 
60 procent gedaald, van 44 naar 18 ongevallen. Een pluim voor het gemeentebestuur dat ze een prioriteit maakt van veilig verkeer, 
zeker in deze periode, wanneer honderden kinderen weer met de fiets naar school trekken.

Vrijdag 15 december 2017 om 20 uur
Altena Kapel - Antwerpsesteenweg 79 - Kontich (Altena park)

Iedereen is meer dan welkom voor een hapje en een drankje om samen het 
 werkjaar 2017 af te sluiten en als eerste te klinken op het nieuwe jaar.

UITNODIGING
N-VA-KERSTDRINK

MET GASTSPREKER THEO FRANCKEN

Op zaterdag 23 en zondag 24 september zal N-VA Kontich- 
Waarloos aanwezig zijn op de jaarlijkse braderij. Kom zeker eens 
langs op onze stand en maak kennis met onze mandatarissen!
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OCMW-raadslid Herman Verhoeven:

“Samen kunnen we de sociale uitdagingen aangaan”
Nadat Herman Verhoeven in 2010 op een activiteit van N-VA Kontich-Waarloos kwam luisteren naar Jan 
Jambon, overtuigden enkele enthousiaste Kontichnaars hem om lid te worden van de N-VA. In 2012 gaf hij 
het verkiezingsprogramma mee vorm, vanuit zijn expertise op vlak van sociale economie en welzijn. 
Herman kreeg de kans om OCMW-raadslid te worden. Na vijf jaar in de raad zochten wij hem op voor een 
kort gesprek over zijn ervaringen.

“De uitdagingen waren enorm”, vertelt Herman. “Maar mijn er-
varing is dat hoe meer men samen een team vormt, hoe beter men 
deze uitdagingen kan aanpakken.  De uitstekende sfeer in onze 
fractie van de OCMW-raad is daar een goed voorbeeld van.”

“Onze burgers hebben meer dan recht op geëngageerde  
bestuurders. Als lid van het Vast Bureau en als raadslid is het een 
boeiende taak om subsidies en ondersteunende budgetten aan de 
juiste projecten toe te wijzen. Ik zette onder meer mijn schouders 
onder de vrijwilligerswerking, hielp de teammanager welzijn en 
besliste mee over de oprichting van een loket voor kinderopvang 
en het Huis van het Kind. Ook het nieuwe kinderdagverblijf en 
de opvang van veertig asielzoekers eisten de aandacht van de 
OCMW-raad op.”

Herman ziet ook in de toekomst nog uitdagingen: “Door de 
vereenzaming is het meer dan ooit nodig om zorg dicht bij onze 

burgers te brengen. Zo lichten we op dit ogenblik de thuiszorg 
grondig door en versterken we de mantelzorg. Ook aan een  
nauwere en efficiëntere samenwerking tussen OCMW en  
gemeente werken we verder, net als aan het open karakter van  
de gehandicapten- en seniorenraad. Daarnaast is armoede- 
bestrijding een voortdurend aandachtspunt.” 

“Als lid van de seniorenwerkgroep  
binnen de N-VA wil ik er  
daarom voor zorgen dat de  
meest behoevende senioren deel  
blijven uitmaken van de  
gemeenschap van onze wijken.”

Gemeentelijke schulden 
blijven dalen
De gemeente Kontich boekte in 2016 een overschot 
van 4,7 miljoen euro op de begroting. De schulden- 
last daalde met bijna 13 percent en bedraagt nu 
nog 9,6 miljoen euro. Dat is 463 euro per inwoner. 
Ook op vlak van investeringen kan schepen Pieter 
Defoort mooie resultaten voorleggen.

In totaal investeerde de gemeente voor 3,6 miljoen euro. 
Wegenwerken namen de grootste hap uit het budget, met 1,6 
miljoen euro. Dat bedrag ging onder meer naar nieuwe fiets- 
paden in de Ooststatiestraat en de Keizershoek. Aan het ge-
meentepark en langs de expresweg (het deel naast de honden-
weide) werden de voetpaden (her)aangelegd. De gemeente in-
vesteerde ook voor 145 000 euro in urnevelden op het kerkhof.

De daling van de schulden zet ook de positieve trend van de 
voorbije jaren verder. Begin 2013 bedroeg de gemeenteschuld 
nog 718 euro per inwoner. “Op vier jaar tijd slaagden we er dus 
in om die schulden met 36 procent te verminderen”, becijferde 
schepen van Financiën Pieter  
Defoort. “De belastingen blijven  
bovendien ongewijzigd en liggen  
ver onder het Vlaamse gemiddelde.”

Sneldienst krijgt hogere 
busfrequentie in Waarloos

Begin juni trad een verbeterde dienstregeling voor buslijn 191 
in werking. Tussen Kontich-kerk en Rumst zullen de betrokken 
haltes elk halfuur bediend worden. Nu zullen mensen die iets 
verder van het centrum wonen, elk halfuur op de bus kunnen 
stappen. 
 
Zeker voor Waarloos was een beter busaanbod prioritair. Sinds 
een kleine twee jaar rijdt er al om het halfuur een bus tussen 
Kontich-kerk en Antwerpen, maar uw N-VA-schepen Willem 
Wevers wil het succes van de snelle buslijn nog versterken. De 
komende maanden is een overleg gepland met De Lijn om de 
bus elk kwartier te laten rijden. 

  Pieter Defoort, 
N-VA-schepen van Financiën

  Herman Verhoeven, 
OCMW-raadslid (N-VA)
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Nieuw in de gemeente: Mantelzorgpunt 
Mantelzorg is een onmisbare schakel in onze zorgketen. Daar is het OCMW zich ook van bewust. 
OCMW-voorzitter Mia Wauters is dan ook bijzonder fier dat de Thuiszorgdienst sinds juni een  
Mantelzorgpunt kan aanbieden om de mantelzorgers extra te ondersteunen. 

Het zorgpunt geeft antwoorden op alle praktische vragen van de mantelzorger. Ook voor rechtstreekse  
informatie op individuele vragen kan de mantelzorger er terecht. Als bijkomende service kan de dienst  
gezinszorg een mantelzorger die plots ziek wordt, vervangen voor een periode van maximum 14 dagen.

Ben je zelf mantelzorger? Of ken je als hulpverlener of buurtbewoner iemand die baat heeft bij de  
ondersteuning die het Mantelzorgpunt biedt? Neem dan contact op met een 
verantwoordelijke thuiszorg via de telefoonnummers 03 451 14 47 of  03 451 14 
48 of stuur een mailtje naar thuiszorg@ocmwkontich.be.

Doe een Kontichbon cadeau!
Moet je onverwachts naar een feest, en kon je geen 
geschenk meer kopen? Om je de pakjesstress te  
besparen en ineens de lokale economie te ondersteu-
nen, is er nu de Kontichbon. “Het ideale geschenk 
voor elke gelegenheid”, verklaart N-VA-schepen 
Marleen Van den Eynde. 

Alle handelszaken en zelfstandigen in de gemeente kunnen gratis 
inschrijven op de Kontichbon. Wie mee stapt in het  
project, ontvangt daarbij de nodige promotionele ondersteuning. 
Een deelnemende handelaar herken je aan de sticker:  
‘Wij aanvaarden de Kontichbon’. 
 
De cadeaubonnen hebben een waarde van 10 of 25 euro. Je kan ze 
aankopen via de gemeentelijke website. Wil je ze doorsturen als 
digitaal geschenk, dan kan dat ook. Uiteraard zijn ook de loket-
ten van het gemeentehuis en de vrijetijdsdienst een verkooppunt. 
De cadeaubon blijft één jaar geldig.

  Mia Wauters 
OCMW-voorzitter (N-VA) 

Uw burgemeester luistert naar u!
• N-VA-burgemeester Bart Seldeslachts wil ten dienste staan van alle inwoners. Je kan  

hem dus altijd bereiken, of het nu gaat over een groot dossier of een klein probleem.

• Heb je 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.

Bier met streken
Een tiental hobbybrouwers uit de Antwerpse Zuidrand en  
collega’s uit heel Vlaanderen stelden op 8 en 9 juli hun  
brouwsels voor tijdens de tweede editie van ‘Bier met streken’ 
in het gemeentepark van Kontich. Onder andere het Contje,  
het Joske en de Lily uit Kontich waren aanwezig.

  Marleen Van den Eynde, N-VA-schepen van Lokale 
Economie, en Erik Wevers (Kontich One Team) genoten 
van de tweede editie van het bierfestival.

Herdenking  
Wapenstilstand

zaterdag  
11 november

10.45 uur
Gemeentepark

KONTICHBON

€10
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De Vlaamse economie groeit

Een veilig en diervriendelijk Vlaanderen
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


