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Tien verkozenen vertegenwoordigen uw stem
Samen bouwen we verder en doen we er alles aan om uw vertrouwen te behouden.

V.l.n.r.: Yvonne De Ridder, Marion De Bock, Peter Van Eyndhoven, Cindy Vanbaeden, Guido Daelemans, Bart Seldeslachts, Willem Wevers, 
Marleen Van den Eynde, Peter Lambrechts en Mia Wauters.

4 735 x bedankt!

Veilig thuis in een welvarend Kontich

UITNODIGING
N-VA-KERSTDRINK

Vrijdag 21 december 2018  
 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 2018 af te sluiten en als eerste te 
klinken op het nieuwe jaar.

GASTSPREKER JAN JAMBON



2

kontich@n-va.be

Schepen Pieter Defoort zegt politiek vaarwel
Op 31 december zet schepen Pieter Defoort een punt achter zijn 
korte maar krachtige politieke loopbaan. In 2012 kwam hij op 
bij de gemeenteraadsverkiezingen en behaalde vanop de vierde 
plaats 326 voorkeursstemmen. Momenteel is hij nog als schepen 
verantwoordelijk voor financiën, informatica en sport. Hij is 
ook directielid bij financieringsintercommunale IKA. Pieter 
kan terugblikken op heel wat verdiensten en realisaties. In 2018 
verkoos hij niet deel te nemen aan de verkiezingen en zo plaats 
te maken voor nieuwe kandidaten.

Gemeente op een andere manier leren kennen 
Pieter Defoort: “Mijn zes jaar als schepen waren een fijne en 
leerrijke ervaring. Ik heb de gemeente waar ik ben opgegroeid 
op een andere manier leren kennen en heb haar gedurende 
zes jaar mee vorm kunnen geven. Maar nu is het tijd voor iets 
anders. Ik wil meer tijd besteden aan mijn gezin en mijn werk 
als consultant. Ik heb ook zin in andere uitdagingen, zoals meer 
sporten en zelf een zaak uit de grond stampen.”

Financiën 
Als schepen van Financiën was Pieter de drijvende kracht achter 
de afbouw van de gemeentelijke schuld. “Door de gemeente-
schuld met meer dan 25 procent af te bouwen, verbeterden we 
enerzijds de financiële gezondheid van de gemeente en had het 
gemeentebestuur anderzijds voldoende financiële middelen 
om grote investeringen te doen”, aldus Pieter Defoort. “Onze 
gemeente is financieel klaar om toekomstige uitdagingen aan te 
gaan.”

Reorganisatie 
Om de efficiëntie van de dienstverlening te verbeteren, werden 
de informaticadiensten en financiële diensten van gemeente en 
OCMW samengevoegd. De sportdienst werd geïntegreerd in de 
vrijetijdsdienst. Pieter Defoort: “Tijdens de voorbije legislatuur 
werd er heel wat gereorganiseerd binnen gemeente, AGB en 

OCMW. Ik stel tevreden vast dat mijn diensten daar een voor-
beeld van zijn.”

Sporters beleven meer 
Voor Pieter is kwaliteitsvolle en voldoende sportinfrastructuur 
essentieel. Samen met de betrokken sportclubs realiseerde hij als 
schepen van Sport de renovatie van het gemeentelijk zwembad 
met inox kuip, een nieuwbouw voor Dansateljee, het kunst-
grasveld van FC VDP, een nieuwe vloer in de sporthal en een 
outdoor fitness met street work-out aan de Duffelsesteenweg.

Toekomst: sporthal De Nachtegaal 
Sporthal De Nachtegaal is dringend aan een grondige renovatie  
en uitbreiding toe. Pieter startte dit dossier op in 2017: een  
studiebureau werd aangesteld, conceptnota’s werden opgemaakt 
en onze inwoners, scholen en sportclubs werden bevraagd naar 
hun behoeften. Pieter Defoort: “Ik ben ervan overtuigd dat mijn 
opvolger daarop kan voortbouwen, zodat onze inwoners over 
enkele jaren een prachtig gerenoveerd én uitgebreid sport- 
complex krijgen.”

N-VA Kontich- 
Waarloos bedankt 

Pieter voor zijn 
inzet en voor de 
samenwerking.

Meer weten over N-VA Kontich-Waarloos?
 N-VA Kontich-Waarloos    @N-VA_Kontich    N-VA Kontich-Waarloos

Buitengevel Sint-Martinuskerk in volle 
glorie hersteld
Na een renovatie van anderhalf jaar mag onze Sint-Martinuskerk opnieuw gezien worden. In een 
eerste fase werden alle daken onder handen genomen. In een tweede fase kwamen de buitengevels, 
de vensterramen en het dak van de toren aan de beurt. De restauratie van het interieur gebeurt 
later. Voor de tweede fase van de werken kende Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert 
Bourgeois een premie van 1 115 293 euro toe. De overige kosten, ongeveer 250 000 euro, waren 
voor het gemeentebestuur.
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Brouwerij Maes krijgt 
een gedenkteken 
Wie op de Grote Steenweg voorbij de kmo-zone 
Brouwersveld rijdt, zal voortaan weten dat op die 
plaats de bekende brouwerij Maes heeft gestaan. 
Een gedenkplaat, waarop de gekende vatendragers 
van Maes zijn afgebeeld, wijst daarop. Met die 
gedenkplaat houden we de herinnering aan de eens 
zo mooie biergeschiedenis van Waarloos levendig. 
De inhuldiging van het monument kwam er op 
initiatief van een werkgroep met Peter Lambrechts, 
N-VA-gemeenteraadslid, en Guido Maes.

Nieuwe conflictvrije fietsoversteek 
aan het kruispunt expresweg- 
De Villermontstraat
De werken aan de Edegemsesteen-
weg en de De Villermontstraat 
zijn afgerond. Enkele verkeers- 
technische ingrepen vallen daar-
bij op. Schepen van Openbare 
Werken Willem Wevers licht toe: 
“Eerst en vooral ligt er eindelijk 
een fietspad in de De Villermont-
straat. Daarnaast kwam er ook 
een fietsoversteek aan het kruis-
punt met de expresweg. Waar de 
fietsers zich vroeger tussen de 
auto’s moesten begeven om het onoverzichtelijke kruispunt over te steken, is er 
nu een lichtgeregelde fietsoversteek aangelegd. Tot voor kort was dit een van de 
onduidelijkste kruispunten in onze gemeente. Ik ben dan ook zeer  
tevreden dat we dat opgelost hebben. Tot slot werd ook het bestaande fietspad 
in de De Villermontstraat circa 20 meter doorgetrokken tot aan de expresweg, 
zodat fietsers de nieuwe fietsoversteek veilig kunnen bereiken.”

Mia Wauters,  
uw OCMW-voorzitter

Guido Maes en Peter Lambrechts bij het monument.

Feest van de Burgemeester
Bart Seldeslachts, uw burgemeester: “Het derde feest van 
de burgemeester was weerom een succes. Bedankt aan alle 
aanwezigen en op naar de volgende editie!”

Honden tonen kunstjes bij  
opening hondenloopweide
Dankzij schepen van Dierenwelzijn Marleen Van den Eynde, zelf een 
fervent dierenliefhebster, heeft Kontich nu een tweede uitloopzone voor 
honden. Die bevindt zich naast het skateterrein aan de zaal Het Halfdiep. 
De opening gebeurde op 25 september.

Speelpunt voor  
kleine kinderen  
en hun ouders
Op initiatief van het Huis van het Kind en met de 
medewerking van het OCMW en Kind en Gezin 
werd op 5 september het Speelpunt opgestart. Het is 
een project waarbij baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar 
gratis kunnen spelen en ontspannen. De organisatie 
rekent daarvoor op vrijwilligers. Het Speelpunt is 
geen kinderopvang. De ouders blijven bij hun kindje 
en zijn er ook zelf verantwoordelijk voor.



De Verandering werkt!
Vier jaar geleden legden vier N-VA’ers de eed af als minister in de Vlaamse Regering. 
Philippe Muyters, Geert Bourgeois, Liesbeth Homans en Ben Weyts drukten zichtbaar 
hun stempel en gaven zo vorm aan de kracht van Verandering.

Philippe Muyters bracht 
Vlaanderen aan de Europese 
top op het vlak van innovatie 
met investeringen in slimme 
technologie. Hij zorgde 
voor duaal leren en lage 
werkloosheid. Hij maakte 
van Vlaanderen weer een 
topsportland.

Geert Bourgeois leverde als 
minister-president begroting 
na begroting in evenwicht af. 
Hij boekte recordcijfers in de 
Vlaamse export en investeerde 
miljoenen in ons Vlaams 
erfgoed.

Liesbeth Homans maakte de 
overheid effi ciënter met de 
afslanking van de provincies 
en de fusie van gemeente- en 
OCMW-raad. Ze moderniseerde 
de huurwet en investeerde 
recordbedragen in sociale 
huisvesting.

Dankzij de strenge aanpak van 
Ben Weyts ging het aantal 
verkeersdoden in Vlaanderen 
drastisch omlaag. Hij maakte van 
Vlaanderen een diervriendelijk land 
met onder meer het verbod op 
onverdoofd slachten.
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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 Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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


