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Veilig thuis in een welvarend Kontich-Waarloos

   Op zaterdag 29 en zondag 30 september 
zal N-VA Kontich – Waarloos aanwezig 
zijn op de jaarlijkse braderij.  
Kom zeker eens langs en maak kennis met 
onze mandatarissen en lijstkandidaten.

Heraanleg Edegemsesteenweg – De Villermontstraat

Veilig en comfortabel
De werken zijn eind augustus helemaal klaar.
Het fietspad tussen de Boniverlei en de Pluysghem-
straat is verbreed naar 3 meter en aangelegd in asfalt, 
wat een goede zaak is voor alle fietsers. In de Villermont- 
straat is een dubbelrichtingsfietspad aangelegd en is 
er eindelijk een veilige en conflictvrije oversteek voor 
fietsers over de expressweg. Het smalle gedeelte van 
de Edegemsesteenweg is versmald zodat de toegelaten 
snelheid word nageleefd , maar ook om de voetgangers  
en rolstoelgebruikers meer plaats te geven op een breder 
voetpad.

Oplossing waterproblematiek 
Onze gemeente heeft ook te kampen met een water-
problematiek die we deels oplossen door de werken. 
We zijn bovendien gewapend voor de toekomst, waarin 

we meer water op korte termijn kunnen verwachten; 
Dat doen we door onder de speeltuin een groot onder- 
gronds bufferbekken te voorzien waarin maar liefst 
tweemaal zoveel water kan gebufferd worden dan in 
het zwembad van Kontich. Maar ook bovengronds te 
infiltreren in mooi aangelegde wadi’s (bufferzones voor 
regenwater).

Nieuwe speeltuin
Klap op de vuurpijl: Eind augustus wordt een volledig 
nieuwe speeltuin aangelegd op het pleintje. Klimtoe-
stellen, schommels, een glijbaan, een wipplank, even-
wichtstoestellen en een gloednieuw voetbalveldje. Een 
investering die zich zeker zal terugbetalen door het 
plezier van spelende kinderen.

Nieuwe bomen in het najaar
Er worden nog meer dan 100 bomen geplant, in de 
plantvakken en op de verschillende pleintjes. Dit kan 
pas gebeuren tijdens het volgende plantseizoen in 
november.

Bedankt voor uw geduld
We zijn er ons van bewust dat deze werken wel 
voor overlast gezorgd hebben. In de eerste plaats 
voor bewoners en handelaars van de straat zelf, 
maar ook voor dagelijkse gebruikers van de weg. 
Via deze weg willen we jullie bedanken voor jullie 
begrip en geduld.

   Fietspad tussen Boniverlei en Helenaveldstraat

   Fietspad Villermontstraat

   Plein voor VTI

N-VA Kontich – Waarloos aanwezig op jaarlijkse braderij
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Geplande wegenwerken 2018 

OOSTSTATIESTRAAT (Varkensmarkt – Hofstraat)
Voetpaden worden helemaal vernieuwd en de straat 
krijgt een nieuwe toplaag rode asfalt, omdat ze wordt 
ingericht als fietsstraat. 
Startdatum werken: 17 september 2018 (infovergadering 
begin september)

SCHOOLSTRAAT – Nieuwstraat – Schuttershofstraat
Volledige heraanleg als woonerf. Ook nieuw geschei-
den rioleringsstelsel. Tussen AHA ! – school en het 
park worden speelaanleidingen (b.v. hinkstapstenen, 
knikkertegels, liggende boom stam om over te lopen… 
geen echte toestellen, maar leuk om onderweg te doen 
voor kinderen) geplaatst.
Startdatum: 17 september 2018 (infovergadering begin 
september)

BEEMDENLAAN – Holle Eikaard
Volledige heraanleg. Ook nieuw gescheiden
rioleringsstelsel + oplossing waterproblematiek.
Startdatum: Tweede helft oktober 2018 (infovergadering 
begin oktober.)

KERKELAND – Wilgstuk
Volledige heraanleg.
Vermoedelijke startdatum: november/december 2018  
(infovergadering een tweetal weken voor start van de 
werken.)

WIPSTRAAT
Volledig nieuwe heraanleg
Startdatum: aansluitend aan werken in de  Ooststatie- 
straat (voorjaar 2019) (infovergadering: tweetal weken 
voor de start der werken)

Geplande wegenwerken 2019

ALFSBERG – Roosken – Vlierenpaal – Haakstuk
Volledige heraanleg.
Vermoedelijke startdatum: Voorjaar 2019 (Aansluitend 
aan de werken in Kerkeland en Wilgstuk)

OOSTSTATIESTRAAT (Stationsplein – Kauwlei)
Heraanleg van voet- en fietspaden aan 2 kanten.
Vermoedelijke startdatum: Voorjaar 2019

SCHEIHAGENSTRAAT
Volledige heraanleg + nieuw gescheiden rioleringsstelsel.
Vermoedelijke startdatum: Najaar 2019

HOFSTRAAT
Vernieuwing voetpaden
Start der werken: voorjaar 2019

Wat nog in de pijplijn?

MECHELSESTEENWEG
Momenteel worden plannen uitgetekend (Kruisschanslei  
– N1) , met fietspaden aan beide kanten. Zowel de 
wegenis, voetpaden als de riolering worden vernieuwd.

KONINGIN ASTRIDLAAN
plannen voor fietspaden aan 2 kanten zijn klaar 
(Antwerpsesteenweg – Duffelsesteenweg). Ook de 
wegenis wordt vernieuwd en de oversteken
beter beveiligd. De vergunning wordt dit najaar  
aangevraagd. Volgend jaar bereiden 
de nutsmaatschappijen alles voor.  
In 2020 staren de eigenlijke  
wegenwerken.

  Willem Wevers,  
uw schepen van openbare werken
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Eerste sportbeurs in  
het gemeentepark 
Op zaterdag 7 juli organiseerden we voor het eerst een 
sportbeurs in het gemeentepark . Duiken, turnen, tennis 
en vele andere sporten kon je uitproberen. Daarnaast 
opende schepen van Sport Pieter Defoort (N-VA) samen 
met een groep lopers 5 loopomlopen doorheen onze 
gemeente. De wijken De Reep , Groeninghe, Kazerne, 
Waarloos en Centrum hebben elk een omloop van 
ongeveer 5 km lang. Zo kan iedere inwoner dicht bij zijn 
woning aanpikken op een aangename omloop. Wie van-
uit de verschillende startpunten vertrekt kan zich digitaal 
registeren en deelnemen aan een klassement. Als je wil 
trainen voor een langere duurloop kan je de verschillende 
omlopen verbinden dankzij verbindingslussen.
De omlopen werden uitgetekend door een werkgroep 
binnen de gemeentelijke sportraad . Nu kan iedereen 
beginnen trainen voor Kontich Loopt op 28 september.

Inhuldiging nieuwe skatepiste 
op 15 juli 2018 
De jeugd kan vanaf 15 juli 2018 op een gloednieuw 
skateterrein kunstjes demonsteren. De skatepiste bevindt 
zich achter de voetbalterreinen van K. Kontich F.C. “ Het 
plan werd volledig uitgetekend in overleg met de Kontichse 
skaters. Zelfs tijdens de werken werden de skaters nog 
betrokken opdat alles naar hun wens zou verlopen. “ zegt 
Willem Wevers (N-VA) schepen van jeugd.
Het nieuwe terrein is 47 meter lang en heeft een breedte 
van 16 meter. De kostprijs bedraagt 80.000 euro.

Gemeente Kontich-Waarloos 
voorziet een aantal plaspunten

Op initiatief van Marleen Van den Eynde (N-VA) uw 
schepen van Middenstand en Mia Wauters (N-VA) uw 
OCMW Voorzitter zijn er nu in Kontich – Waarloos ook 
GRATIS PLASPUNTEN ingericht. Bij een plaspunt kan 
iedere bezoeker tijdens de openingsuren van de zaak, 
GRATIS EN ZONDER AANKOOPVERPLICHTING, 
gebruik maken van het toilet. Het gemeentebestuur is op 
vraag van de seniorenraad, met deze actie gestart door 
in openbare gebouwen de toiletten voor het publiek ter 
beschikking te stellen. Nu is deze actie verder uitgebreid
naar een aantal (horeca) zaken verspreid over de gemeente. 
De gratis plaspunten kan je herkennen aan de groene 
sticker op de deur of het raam van de zaak.

   Uw OCMW voorzitter Mia Wauters en uw schepen van midden- 
stand Marleen Van den Eynde (beiden N-VA)

Eerbetoon aan de Brouwerij 
Maes in Waarloos

De Waarlozenaar was trots op 
‘zijn’ brouwerij en ‘zijn’ bier 
Maes-Pils. Om de herinnering 
aan dit glorieus brouwers- 
verleden levendig te houden 

zal de brouwerij op 23 september 2018 een waardig 
gedenkmonument krijgen. 

De brouwerij betekende generaties lang  brood op de  
plank voor veel inwoners van Waarloos.  “De brouwerij 
plaatste Waarloos op de kaart.  Met pijn in het hart 
zagen we de brouwerij dan ook uitwijken naar 
Alken in Limburg”, aldus Peter Lambrechts (fractie 
voorzitter N-VA). 

Een gedenkplaat van De vatendragers van de 
Brouwerij Maes werd uitgewerkt. Het overbekende 
embleem van Maes Pils zal direct de herinnering van 
destijds oproepen. 

De gedenkplaat zal plechtig onthuld worden door de 
burgemeester van Waarloos-Kontich Bart Seldeslachts 
(N-VA) en opgeluisterd worden door de fanfare  
St. Cecilia Waarloos.
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Premie van 2000 euro per jaar om winkel te openen
Het gemeentebestuur wil meer ondernemers naar de 
winkelkern van Kontich lokken. Om ze aan te moedigen, 
wordt een vestigingspremie voor de eerste drie jaar toe-
gekend. Handelaars kunnen zo een premie tot 6.000 euro 
krijgen. De premie wordt uitgereikt aan ondernemers die 
een kleinhandelszaak vestigen in een leegstaand handels- 
pand in een van de afgebakende gebieden.  

De bedragen varieren van 1.000 tot 2.000 euro per jaar 
gedurende drie jaar, afhankelijk van de zone. 

ER ZIJN DRIE ZONES:

KERNWINKELGEBIED: Mechelsesteenweg – Gemeenteplein 
en de Molenstraat
Vanaf het Gemeenteplein tot aan het kruispunt Nieuwstraat.

WINKELSTIMULERINGSGEBIED: Het andere deel van de 
Molenstraat, het Sint Martinusplein (1 – 6), de Martinus-
straat (1 – 20) en de Drabstraat.

BUURTWINKELGEBIED: Waarloos – Kapelstraat – Stationsplein.

“We hebben een sterke winkelkern en bijzonder weinig 
leegstand, maar we moeten proactief handelen om dat 
zo te houden. Met dit plan willen we ons op deze straten 
en pleinen focussen”, zegt uw schepen van lokale  
economie Marleen Van den Eynde ( N-VA )
Ook Guido Daelemans secretaris van handelsvereniging 
VANK en middenstandsorganisatie Unizo , zijn opge-
togen met het plan.
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DE VERANDERING WERKT, OOK IN DE PROVINCIE

Ook binnen de provincie Antwerpen hebben onze Antwerpse gedeputeerden Luk Lemmens en Jan De Haes 
de verandering weten binnen te brengen.”We slankten de provincie de voorbije bestuursperiode grondig af. 
Vanaf nu focussen we ons louter op de grondgebonden bevoegdheden zoals de aanleg van onze fietsostrades” 
aldus gedeputeerde Lemmens.

“Onze Antwerpse N-VA fractie wist mee een reële be-
sparing door te voeren op de begroting. De dotaties aan 
partijen en fracties werden met 15% afgebouwd.” Aldus 
gedeputeerde Lemmens. “Daarnaast werd onder impuls 
van N-VA Minister Homans. Het besluit genomen om 
het aantal gedeputeerden terug te schroeven van 6 naar 4 
en het aantal provincieraadsleden van 72 naar 36. Maar 
zolang de provincies bestaan willen wij op het beleid 
wegen en gaan voor een goed bestuur”.

Kandidaat provincieraadslid Johan Staes voor de 
gemeente Kontich- Waarloos legt uit: “Als kandidaat 

voor de provincieraadsverkiezingen wil ik mijn steentje 
bijdragen aan het project dat onze partij binnen de 
provincie uitbouwt. We zullen verder gaan op deze 
ingeslagen weg van bestuurlijke hervormingen. Als 
grootste fractie in het huidige Antwerpse provinciebestuur 
kunnen we al best trots zijn op het werk dat we al 
geleverd hebben.” Aldus Johan Staes. “Zo hebben we 
als partij al kunnen voorzien in  een geslaagde afslan-
kingsoperatie, de aanleg van fietsostrades , de Nota 
Ruimte die de ruimtelijke verrommeling in onze 
provincie een halt moet toeroepen en de uitbouw 
van onze groendomeinen.”

  Luk Lemmens   
Lijsttrekker provincie

  Johan Staes   
Kandidaat provincieraadslid voor Kontich–Waarloos

   Guido Daelemans secretaris van handelsvereniging VANK en 
kandidaat voor N-VA en Marleen Van den Eynde (N-VA) uw 
schepen van middenstand.
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