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KONTICH-WAARLOOS

Feest van uw burgemeester opnieuw groot succes

Burgemeester Bart Seldeslachts verwelkomde u op zijn vierde feest. “Bedankt aan alle aanwezigen en op 
naar de vijfde editie.”

Gemeente promoot Europese handicapkaart (p. 3)N-VA maakt van verkeersveiligheid een prioriteit (p. 2)

  Ambiance!    De tapploeg.   Aan de kassa met schepen 
Cindy Vanbaeden.

  Uw burgemeester gaf een 
gratis vat. 

Vrijdag 20 december  
om 20 uur

Altena Kapel - Antwerpsesteenweg 79  
in Kontich (Altena park)

U bent meer dan welkom voor een hapje en een drankje om 
samen 2019 af te sluiten en te klinken op het nieuwe jaar.

N-VA-KERSTDRINK  

Gastspreker is Europees Parlementslid Assita Kanko.
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N-VA maakt van  
verkeersveiligheid 
een prioriteit
Bij de voorstelling van de doelstellingen van het 
gemeentebestuur op de verschillende informatie-
avonden was het duidelijk: verkeersveiligheid is een 
absolute prioriteit voor uw gemeentebestuur. Burgemeester Bart Seldeslachts

“We voeren het aantal politiecontroles op om 
zo de verkeersveiligheid te verhogen”, zegt  
burgemeester Bart Seldeslachts. “Er komen  
ook meer snelheidscontroles. Daarover gaan  
we bovendien meer communiceren.”

Kontich beschikt over acht wijkagenten.  
Die kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom 
voorzien we een subsidie voor scholen die 
leerkrachten, ouders en grootouders verkeers- 
toezicht laten doen op de openbare weg.

We weren het zwaar verkeer  
uit het centrum. Met ANPR- 
camera’s controleren we of het 
verbod op zwaar verkeer ook 
effectief nageleefd wordt.

Kontich is een gemeente met 5 000  
scholieren. 90 procent van hen gaat met  
de fiets naar school. Daarom investeert  
de gemeente in meer en betere fietspaden. 
We voorzien maar liefst 11 miljoen euro 
voor openbare werken. Daarnaast werken 
we samen met de Kontichse scholen om 
onze jongeren te sensibiliseren om zich 
veilig en correct te gedragen in het verkeer.

“Onze voetpaden liggen er slecht bij.  
We gaan ze stap voor stap heraanleggen. 
Waar mogelijk brengen we wegversmallingen 
aan en plaatsen we bloembakken. Die doen 
bestuurders afremmen”, legt schepen van 
Mobiliteit en Openbare Werken Willem 
Wevers uit.

Willem Wevers, schepen van Mobiliteit en 
Openbare Werken

“Ik krijg veel klachten over snelheidsduivels die 
zelfs in doodlopende straten te hard rijden”, vertelt 

de burgemeester. “Er moet dus een mentaliteits- 
verandering komen.” Snelheidsovertredingen binnen 

de zones 30 en 50 kunnen voortaan met GAS-boetes 
worden bestraft. Vanaf het moment dat de Vlaamse overheid 

het licht op groen zet, kan de gemeente zelf de gelden innen en ze 
investeren in een veiliger verkeer.
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Uw burgemeester luistert naar u
Uw burgemeester Bart Seldeslachts staat steeds 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 suggestie? Spring dan 
zeker eens binnen op het gemeentehuis of 
contacteer de burgemeester rechtstreeks via 
0474 24 38 90 of burgemeester@kontich.be

Gemeente promoot Europese handicapkaart
Kontich zet ook deze bestuursperiode in op cultuur, sport en vrijetijdsbesteding. Met de 
introductie van de Europese handicapkaart (European Disability Card) wordt de toegang 
voor personen met een handicap vergemakkelijkt.

“Met de European Disability Card kunnen personen met een handicap eenvoudig aantonen dat 
ze recht hebben op specifieke toegangstarieven of andere voordelen”, legt schepen van Welzijn 
Cindy Vanbaeden uit. “Partners hebben zelf de vrijheid om te beslissen welke voordelen ze 
houders van de kaart aanbieden.” Dat kan gaan van al aangeboden of nieuwe voordelen voor 
personen met een handicap zoals kortingen, audiogidsen, voorbehouden plaatsen of passen om 
niet te moeten aanschuiven. 

De gemeente Kontich kent een aantal bijkomende voordelen toe. U kan de kaart aanvragen bij 
de sociale dienst of het zorgloket van de gemeente. Meer info op www.kontich.be

Kontich zet marktkramers 
in de kijker
De markt in het centrum is 
een onmisbaar gebeuren in het 
sociale leven van de gemeente. 
Dit jaar bestaat de wekelijkse 
markt 35 jaar, en dat werd in de 
maand september gevierd.

“Het gemeentebestuur organi-
seerde samen met de markt- 
kramers een feesteditie met  
onder andere een tombola met 
tal van mooie prijzen”, vertelt 
schepen van Middenstand 
Marleen Van den Eynde. Tegen 
afgifte van een bon werden er 
ook herbruikbare markttassen 
verdeeld. Die zijn handig én goed 
voor het milieu.

N-VA aanwezig op braderij

Ook dit jaar was de N-VA aanwezig op de braderij. Aan onze tent 
– die in het teken stond van veiligheid – deelde een enthousiast 
gemeenteraadslid Marion De Bock fietslichtjes uit aan de  
schoolgaande jeugd.

De voorbijgangers trakteerden we op warme wafeltjes op  
grootmoeders wijze. De kleinsten kregen er nog een ballon bij.

  Schepen van Welzijn Cindy 
Vanbaeden (rechts) promoot de 
Europese handicapkaart.

  Schepen van Lokale 
Economie Marleen Van 
den Eynde.

  Onze bestuursleden verwen-
den u met lekkere wafeltjes.

  Voor de jongeren waren er 
leuke fietslichtjes.

Geslaagde editie van Kontich loopt erdoor!
Ondanks het minder goede weer lokte Kontich loopt erdoor! ook dit jaar heel wat  
sportievelingen. Naast 350 volwassen lopers en 50 wandelaars namen ook 280 kinderen deel.

Een van de hoogtepunten op het parcours was de raadszaal van het gemeentehuis. En met 
woonzorgcentrum De Hazelaar was er ook een nieuwe locatie. Heel wat supporters kwamen 
er de lopers aanmoedigen.

  Gemeenteraadsvoorzitter Peter Lambrechts, schepen Cindy Vanbaeden en 
gemeenteraadslid Peter Van Eyndhoven vertegenwoordigden de N-VA. 

© Marc De Roeck
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


