
Hemelwaterplan volop in uitvoering
Kontich-Waarloos maakt werk van 
degelijke waterhuishouding
Is Kontich-Waarloos voorbereid op een waterbom zoals onze Waalse vrienden er één 
te verwerken kregen? De omstandigheden waren natuurlijk heel extreem, en overlast 
kan je nooit honderd procent uitsluiten. Maar het gemeentebestuur van Kontich-
Waarloos doet er wel alles aan om dergelijke overstromingsrampen te voorkomen. 

Schepen van Openbare Werken Willem 
Wevers zorgde er enkele jaren geleden 
al voor dat Kontich als een van de eerste 
gemeenten een hemelwaterplan had. Daarin 
zijn tal van maatregelen opgenomen om 
ons voor te bereiden op de klimaatveran-
dering en in te zetten op ontharding. Zo 
waren we er in Kontich als de kippen bij 
om rustige straten aan te leggen in water-
doorlatende klinkers.

Wadi’s en bufferbekkens
“Bij wegenwerken wordt ook zoveel moge-
lijk gewerkt met open grachten en wadi’s 
om meer water te bufferen en het beter te 
laten infiltreren”, legt de schepen uit. “Dat 
is bijvoorbeeld gebeurd in de Edegemse-
steenweg en het Waarloosveld. Natuur-
punt en het gemeentebestuur realiseerden 

ook een bufferbekken in Schapenhagen. 
Dat beschermt Kontich-Kazerne. De 
provincie heeft ook een plan om een buffer-
bekken te voorzien in de Rijkerooistraat, 
ter bescherming van de Pierstraat en 
omgeving.”

Natuurlijke grachten
Het gemeentebestuur werkt ook aan duur-
zame oplossingen voor onze grachten. 
“Decennialang werden grachten dichtge-
gooid of ingebuisd, met waterlast bij de 
buren of wat verderop tot gevolg. Dat kon 
zo niet verder”, zegt N-VA-voorzitter en 
lid van de Milieuraad Bert Cauwenberg. 
“Ik ben blij dat de gemeente bij de uitvoe-
ring van het hemelwaterplan ook inves-
teert in onze natuurlijke grachten.”

Willem Wevers
Schepen van 

Openbare 
Werken 

Bestuurslid in de kijker: Jessy Van Schil (p. 2) Koop lokaal tijdens onze eindejaarsactie (p. 3)

Zaterdag 18 december 
om 20 uur
Altena Kapel, Antwerpsesteenweg 79 in Kontich (Altena Park)

Iedereen is meer dan welkom voor een hapje en een drankje 
om samen 2021 af te sluiten en te klinken op het nieuwe jaar. 
Gastspreker is Vlaams minister Zuhal Demir.

Deze drink wordt georganiseerd volgens de geldende coronamaatregelen, met Covid Safe Ticket.

N-VA-kerstdrink met 

Zuhal Demir

Dankzij wadi’s en bufferbekkens kunnen 
we meer water bufferen en laten infi ltreren, 
zoals hier in de Edegemsesteenweg en het 
Waarloosveld.
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Veerle Vandenbulcke legt eed af
In september legde Veerle Vandenbulcke de eed af als lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst. De leden van het  
bijzonder comité verzamelen tweewekelijks om te beslissen over aanvragen van individuele steundossiers.

Veerle zetelde in de vorige bestuursperiode als gemeenteraadslid en 
van 2006 tot 2012 als OCMW-raadslid. Van opleiding is Veerle  
regentes wiskunde en viertalig dactylo. Veertig jaar geleden koos ze 
voor een ander beroep: huismoeder. Met vier kinderen zeker geen 
overbodige luxe. Ondertussen zijn er ook al acht kleinkinderen. Veerle 
woont sinds 1983 samen met haar man Willem in Kontich.

Gemotiveerd vrijwilliger
Veerle is ook een gemotiveerde vrijwilliger voor onze Minder  
Mobielen Centrale, die minder mobiele inwoners veilig naar hun  
bestemming brengt. Daarnaast is ze actief als vrijwilliger bij ZitStil, 
dat zich inzet voor mensen met ADHD. 

Bestuurslid in de kijker: Jessy Van Schil
Jessy, stel jezelf eens kort voor. 
“Ik ben 41 jaar en ben gehuwd met Wim. Ik heb twee  
flinke tienerzonen, Sen en Cis. Ik ben opgegroeid in  
Kontich. Sinds tien jaar baat ik een zelfstandig naai- en 
decoratieatelier uit in hartje Waarloos. Twee jaar geleden 
werd ik bestuurslid van N-VA Kontich-Waarloos.”

Waarom koos je voor de N-VA?
“Onze partij staat voor waarden waar ik me volledig  
achter kan zetten. Ik denk dan vooral aan de gelijkheid 
tussen man en vrouw in deze diverse samenleving.  
Uiteraard is de ondersteuning van onze identiteit en het 

streven naar een zelfstandig Vlaanderen  
ook heel belangrijk.”

Wat wil je als bestuurslid extra benadrukken in 
onze gemeente?
“De lokale economie ligt me uiteraard zeer nauw aan het 
hart, met een speciale focus op het sociale aspect in deze 
online wereld: een luisterend oor, een vriendelijk woord … 
Kortom, er zijn voor elkaar. Als moeder van twee tieners 
ben ik ook zeer begaan met onze opgroeiende jeugd. Zij 
verdienen een toekomst vol fantastische uitdagingen.”

Kontich legt eerste  
regenboogzebrapad aan

De primeur is weggelegd voor de Mechelsesteenweg, aan 
het kruispunt met de Duffelsesteenweg. Hiermee wil het 
gemeentebestuur onderstrepen dat iederéén in Kontich 
welkom is, ongeacht overtuiging, genderidentiteit of 
seksuele geaardheid.

Een warm Kontich maken we samen.

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 een suggestie? Spring dan zeker eens  
binnen op het gemeentehuis (wegens corona op afspraak)  
of contacteer de burgemeester rechtstreeks via 0474 24 38 90  
of burgemeester@kontich.be. 

 Veerle Vandenbulcke samen met burgemeester Bart  
Seldeslachts en gemeenteraadsvoorzitter Peter Lambrechts.

kontich@n-va.be
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Nieuwe invulling Parklokaal met aandacht voor sociale 
tewerkstelling
Het Parklokaal in het gemeentepark heeft  een nieuwe invulling gekregen. Daardoor zal Kontich nóg meer leven. ‘Soep ’t erin’, 
een initiatief van Pegode, kreeg de horeca in het Parklokaal de voorbije jaren moeilijk rendabel. Samen zijn we op zoek gegaan 
naar een oplossing en die kwam al snel uit de bus. Een Kontichse onderneming ging in het Parklokaal van start met een 
gloednieuwe tapas- en wijnbar. 

Op de menukaart vindt u een ruim assortiment heerlijke 
gerechtjes, veelal klaargemaakt met streekproducten van jonge, 
lokale ondernemers. Net als met de buurtbistro ‘Soep ’t erin’ 
wordt ook nu aandacht geschonken aan sociale tewerkstelling. 
De doelgroepmedewerkers van vzw Pegode zullen de voorberei-
ding kunnen doen vanop hun vertrouwde locatie in Waarloos. 
Zij kunnen daar werken in een rustige omgeving met hun eigen 
begeleiding.

Maandelijks sociaal restaurant
“Maandelijks zal er een sociaal restaurant georganiseerd 
worden”, vertelt schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden. “De 
uitbaters zullen maandelijks enkele gezinnen uitnodigen om 
gratis te genieten van een complete maaltijd, dit met steun en 
op doorverwijzing van het OCMW. Als schepen van Welzijn 
vind ik het een geweldig idee dat deze gezinnen een echte 
restaurantbeleving zullen ervaren.”

Koop lokaal tijdens onze 
eindejaarsactie
Kontich-Waarloos organiseert opnieuw een eindejaarsactie. 
“Met deze actie willen we onze inwoners stimuleren om lokaal 
te winkelen en hen bewust maken van het belang daarvan”, 
aldus schepen van Lokale Economie Marleen Van den Eynde.

Hoe neemt u deel?
Bij iedere aankoop krijgt u lotjes met een uniek lotnummer. Met 
ieder lotnummer maakt u kans om een Kontichbon van 10 euro 
te winnen, of een prijs uit de extra prijzenpot van 5.000 euro.

“Doe zeker mee met deze actie en ontdek de vele toffe winkels in 
ons eigen dorp”, besluit de schepen.

Geslaagde feestmarkt
Naar jaarlijkse gewoonte vierde Kontich feest in het laatste 
weekend van september. Op de feestmarkt stond N-VA 
Kontich-Waarloos traditioneel met een tent waar de bewoners 
konden kennismaken met onze enthousiaste bestuursleden en 
mandatarissen. 

Ook de kermis viel in de smaak. “Het uitdelen van kermis-
bonnen aan kinderen in armoede was een groot succes”, weet 
schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden.

Schepen van Welzijn Cindy Vanbaeden is blij dat de 
doelgroepmedewerkers van Pegode ook bij de nieuwe 
invulling van het Parklokaal betrokken worden.

Schepen van Lokale Economie Marleen 
Van den Eynde roept iedereen op om deel 

te nemen aan de eindejaarsactie.

www.n-va.be/kontich
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Vlaanderen doet
wél wat nodig is

De federale puinhopen 
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend. 
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en 
een premier uit de zevende partij – begon met grote 
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek, 
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau 
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen 
terwijl de asielcentra vollopen.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een activeringsbeleid 
zonder enige ambitie.

Een energiefactuur die 
de pan uit rijst.

Een dreigende asielcrisis.

Met een werkzaamheidsgraad van meer dan 
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan 
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan 
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

Een écht activeringsbeleid.

Een energiekorting 
voor álle Vlamingen.

Een integratieproject met 
duidelijke plichten.

België zit nochtans in de top vijf van landen met de 
hoogste belastingdruk. Ter wereld. 

Meer dan 1 miljard euro 
nieuwe belastingen. 

Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal 
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een begroting in evenwicht.

Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks 
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een begrotingstekort 
van 20 miljard euro.

Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel 
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse 
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Besparen én investeren.


