
Samen voor het 
Kontich-Waarloos 
van morgen. Samen 
de weg vooruit!

KONTICH-WAARLOOS



DE WEG VOORUIT IN 
KONTICH-CENTRUM

Met een heraanleg van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein, de realisatie van een noordelijke ringweg, 
veilige kruispunten langsheen de Expressweg en de N1, het opheffen van de knip in de Ooststatiestraat, 
bijkomende fietsenstallingen en nieuwe aanplantingen in het gemeentepark en het Altenapark wil CD&V 
Kontich-Waarloos van Kontich-centrum een aangename buurt maken waar plek is voor wonen, winkelen, 
sporten en cultuur.

Sinds de heraanleg van de Molenstraat zijn er geen bijkomende initiatieven geweest om het dorpscentrum te verfraaien. 
Daar wil CD&V absoluut verandering in brengen met de heraanleg van het Gemeenteplein en het Sint-Jansplein. Het 
parkeeraanbod dient behouden te blijven door meer parkeerplaatsen aan de rand van het centrum of door de aanleg van 
een ondergrondse parking. Ook de heraanleg van het gemeentepark en het Altenapark moet bijdragen tot een 
aangenamer centrum. Het gemeentepark moet de plaats worden voor openluchtevenementen. Daar is immers de nodige 
ruimte. De schaatspiste moet dan ook daar en niet op het Gemeenteplein worden opgesteld.

CD&V wenst de oprichting van een Mobiliteitsraad om iedereen bij het beleid te betrekken. Zelf wenst CD&V alvast de 
knip in de Ooststatiestraat op te heffen gelet op de overlast die gecreëerd wordt in de Beemdenwijk. Op het kruispunt 
van de N1 met de Antwerpsesteenweg dient de aanleg van een fietstunnel te worden onderzocht. Aan de bibliotheek 
en de Sint-Martinuskerk moeten ruime fietsenstallingen worden voorzien. 

CD&V pleit ook voor een uitbreiding van de bestaande sportinfrastructuur (sporthallen) en een meer autonome 
werking van de Academie voor Muziek, Woord en Dans. Dit moet een betere samenwerking met de lokale 
dansverenigingen mogelijk maken.

In het centrum kan CD&V rekenen op sterke kandidaten, met name (van links naar rechts op foto) Sibylle De Roeck, 
OCMW-raadslid Miek Vermeulen-Verschueren, Stéphan Buelens, Hilde Van Den Bosch, Elke Van Herck, voormalig 
burgemeester en lijsttrekker Luc Blommaerts, OCMW-raadslid Mark Van Roy, Felicia Van Thuyne, Ria Van der Heyden en 
Yo Bastiaens-Quintens.
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DE WEG VOORUIT IN 
KONTICH-KAZERNE

Een vernieuwd Stationsplein, meer mogelijkheden voor ouderen om in de wijk te blijven wonen, fietspaden 
langsheen de Duffelsesteenweg en de Meylweg, en meer toegankelijk openbaar groen. Dat zijn de prioriteiten 
van CD&V Kontich-Waarloos voor Kontich-Kazerne.

Het Stationsplein ligt er reeds jaren verloederd bij. Een heraanleg is dringend noodzakelijk. Daarbij dienen de belangen 
van voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en auto's met elkaar verzoend te worden.

CD&V steunt de plannen om in het klooster een co-housingproject op te starten voor én met ouderen. Op dit ogenblik 
zijn er in de wijk geen seniorenvoorzieningen. Dit terwijl de vergrijzing toeslaat.  CD&V wil het Patersboske achter het 
klooster behouden als speelruimte voor de jeugdverenigingen zoals Chiro en Scouts. Met de parochie moet de toekomst 
van het ontmoetingscentrum Pronkenborg worden nagegaan. Het ontmoetingscentrum moet behouden blijven.

Op het gebied van de verkeersveiligheid vraagt de Meylweg bijzondere aandacht. De komst van tal van nieuwe activiteiten 
zorgt voor bijkomend autoverkeer. Er moet nagegaan worden hoe de veiligheid van de fietser en de voetganger kan 
worden verzekerd. CD&V wenst ook een afzonderlijk fietspad in beide richtingen op de Duffelsesteenweg tussen de N1 
en het rond punt. Dit moet ook de situatie van de voetgangers verbeteren.

Toegankelijk openbaar groen blijft een prioriteit. Met het Broekbos en het Hof van Spruyt beschikt Kontich-Kazerne wel 
over groen maar jammer genoeg niet toegankelijk voor het publiek. CD&V ijvert ervoor dat deze gebieden zouden 
worden opengesteld al dan niet door aankoop door de gemeente. Op deze wijze kunnen ook nieuwe  trage verbindingen 
worden gerealiseerd.

In de wijk zijn er tal van nieuwbouwprojecten. CD&V wenst dat daarbij het karakter van de wijk bewaard blijft :geen 
hoogbouw, wel een mix van eengezinswoningen en appartementen mét voldoende groen. 

Om dit te realiseren doet CD&V een beroep op kandidaten uit de wijk., met name (van links naar rechts op foto) Marc 
Van den Brande, Mark Claessens, Natasja Bosmans, Marc Baekelmans, Daniëlle Sys en Willy Bosmans. 
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DE WEG VOORUIT IN 
WAARLOOS

Meer ruimte voor de verenigingen, de bouw van een woonzorgcentrum, een rechtstreekse busverbinding met 
Mechelen, een goede fietsenstalling aan het Berkenhof en een kinderopvang die voor iedereen openstaat. Met 
deze speerpunten voor Waarloos trekt CD&V Kontich-Waarloos naar de verkiezingen.

In de eerste plaats wenst CD&V het masterplan voor Waarloos dat tijdens de vorige legislatuur (2007-2012) werd 
opgesteld, uit te voeren. Centraal daarin staat de bouw van een woonzorgcentrum van 90 bedden. Tussen het oefenveld 
van de Veteranen en het kinderdagverblijf ’t Wisterke kan er een nieuw basketbalpleintje en een kinderspeeltuin 
aangelegd worden. Via een Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) kan het voetbalveld worden vastgelegd als recreatiezone.. 
Daarbij kan de chalet van de Veteranen vergroot worden, en kunnen nieuwe lokalen voorzien worden voor de Chiro en 
andere verenigingen zoals de fanfare. 

Dankzij CD&V beschikt Waarloos over een mooi kinderdagverblijf. Voor CD&V moet dit voor iedereen toegankelijk zijn. 
Indien de vraag groter is dan het aanbod, dient het aantal plaatsen te worden uitgebreid.

Het voormalige gemeentehuis moet behouden blijven. Het kan dienen voor huwelijken, huldiging van jubilarissen, 
tentoonstellingen of vergaderingen van dorps- en wijkraden. Voor zaal Berkenhof dient een ruime fietsenstalling te 
worden voorzien. Deze kan tegelijkertijd dienen voor het jeugdhuis.

CD&V wenst met De Lijn een overleg aan te gaan om de busverbindingen van en naar Waarloos te verbeteren, met 
name deze naar Mechelen. Op deze wijze moet een goede verbinding met het nieuwe ziekenhuis kunnen gerealiseerd 
worden. Ook de schoolgaande jeugd zou hiervan kunnen profiteren.

CD&V heeft deze plannen opgesteld met inwoners van Waarloos die kandidaat zijn bij de komende verkiezingen, met 
name (van links naar rechts op foto) Pascale Robijns, Tim Ruytjens, uittredend gemeenteraadslid Bert Verbessem, Stijn 
Scheers, Lieve Verbist en voormalig-schepen en lijstduwer Eddy Verbist.
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DE WEG VOORUIT IN
SINT-RITA EN DE TUINWIJK

Een aanpak van de mobiliteit met grotere inspraak van de bevolking door de oprichting van een Mobiliteitsraad. 
Dit is bij uitstek de prioriteit van CD&V Kontich-Waarloos voor de Sint-Ritawijk en de Tuinwijk. 

De Sint-Ritawijk heeft de invoering van het VIVO-plan aan den lijve ondervonden: langere files, meer auto’s en meer 
gevaarlijke situaties. En de toekomst is niet rooskleurig. Het huidig bestuur heeft immers de megaverkaveling Groeningen 
goedgekeurd: meer dan 600 bijkomende woonentiteiten, 1.000 auto’s extra. Deze laatste beslissing kan spijtig genoeg 
niet meer ongedaan gemaakt worden. Wel dient ervoor gezorgd te worden dat de uitvoering zo weinig mogelijk 
bijkomende verkeersoverlast meebrengt.

CD&V heeft reeds in februari 2016 op de gemeenteraad een voorstel ingediend met bijna 50 maatregelen om het 
VIVO-plan in positieve zin bij te sturen. Spijtig genoeg is hier weinig mee gebeurd. CD&V neemt deze voorstellen mee op  
in haar verkiezingsprogramma.  De op- en afritten van de E19. moeten worden heraangelegd zodat geen kruisend 
verkeer meer mogelijk is. De carpoolparking moet toegankelijk zijn voor voetgangers en fietsers. Een oversteek naar het 
Sint-Ritacollege kan er tevens voor zorgen dat de carpoolparking gebruikt kan worden voor bezoekers van de sporthal en 
de school. Op de Expressweg dienen ter hoogte van de Drabstraat flitscamera’s te worden geplaatst. Het zware 
vrachtverkeer dat bestemd is voor het industrieterrein Satenrozen dient rechtstreeks toegang te hebben tot de 
Expressweg. Ook de situatie in de lange en korte Keizershoek en de Kruisschanslei dient verbeterd te worden. Voor de 
Tuinwijk pleit CD&V voor een tweede ontsluitingsweg en voor een halte op de buslijn tussen Wijnegem en Hoboken.

CD&V wenst ook de uitbreiding van het groenpatrimonium door de creatie van een landschapspark (met behoud van 
landbouw) ten westen van de E19 en het behoud van de Pannenbossen. Tot slot wenst de CD&V dat de nodige 
aandacht wordt besteed aan de waterbeheersing, onder o.a. een optimaal onderhoud van grachten en rioleringen.

Wilt U dit alles mee realiseren, kan U op 14 oktober stemmen op de CD&V-kandidaten uit Sint-Rita en de Tuinwijk, met 
name (van links naar rechts op foto) gemeenteraadsleden Begga Van linden en Eric Van Den Eynde, Wim Borghys, Leo 
Van Thielen en Sim Moorkens,.
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»
ONZE PLOEG
KONTICH-WAARLOOS
De lijst van CD&V Kontich-Waarloos bevat een goede mix  : ervaren en nieuwe kandidaten, man en vrouw, jong en 
oud, de verschillende wijken. Hun engagement voor ons dorp, inwoners en verenigingen, maakt CD&V uniek. Het is 
een partij die mensen verbindt, die mensen aanspoort om verantwoordelijkheid te nemen en staat voor waarden. 

Naast lijsttrekker en voormalig burgemeester Luc Blommaerts wordt de top 5 verder aangevuld met, in volgorde, Begga Van linden, Bert 
Verbessem, Eric Van Den Eynde en Felicia Van Thuyne.

Daarnaast zijn er voor Kontich-centrum nog: Ria Van der Heyden, Mark Van Roy, Hilde Van Den Bosch, Yo Bastiaens-Quintens, Elke Van 
Herck, Sibylle De Roeck, Stéphan Buelens en Miek Vermeulen-Verschueren, naast Luc en Felicia in de top 5.

Voor Kontich-Kazerne zijn Marc Van den Brande, Daniëlle Sys, Willy Bosmans, Mark Claessens, Marc Baekelmans en Natasja Bosmans 
kandidaat. 

Voor Waarloos zijn er nog Pascale Robijns, Tim Ruytjens, Lieve Verbist, Stijn Scheers en natuurlijk ervaren lijstduwer Eddy Verbist, naast Bert 
op de derde plaats.

Tot slot zijn er nog voor Sint-Rita Wim Borghys, Leo Van Thielen en Sim Moorkens, naast Begga en Eric die in de top vijf staan.
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Mark Van Roy
Pascale Robijns
Wim Borghys
Hilde Van Den Bosch

14.

13.

12.

11.

Marc Baekelmans
Lieve Verbist
Stijn Scheers
Miek Vermeulen-Verschueren

27.

26.

25.

Willy Bosmans
Yo Bastiaens-Quintens

Eddy Verbist
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>>
CD&V kiest onder leiding van onze gedeputeerde Ludwig Caluwé 

uitdrukkelijk voor een Provincie met Streken. Dit is een provincie die 
gemeenten ondersteunt als ze in streekverband samenwerken.  

Zeker Kontich en de hele Zuidrand hebben veel baat bij het behoud van  
een sterke provincie. Dat bewijzen talrijke initiatieven, zoals de uitbouw van  

De Schorre, de bescherming tegen wateroverlast zoals de ontwikkeling van 
de Babbelse Plassen en het Hessepoelbos, de Fietsostrades, het wandel- en 

fietsknooppuntennetwerk, de diverse bedrijventerreinen, het wetenschapspark  
in Niel, de provinciale technische school, … 

PROVINCIE ANTWERPEN
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1 LUDWIG CALUWÉ
> 57 jaar, Essen
> Gedeputeerde voor o.a.  

economie, landbouw, innovatie 
en financiën.

2 WENDY WECKHUYSEN 
> 38 jaar, Rumst      
> Schepen Rumst en  

provincieraadslid

6 MIA MOORTGAT
> 66 jaar, Aartselaar                   
> Gemeenteraadslid

7 MOHAMMED EL HAJOUTI
> 37 jaar, Boom
> Nucleair toezichter Doel.   

Voorzitter overkoepelend  
platform adviescomités Boom. 

 Lid diversiteitsraad.

PLAATS
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  WWW.PROVANT.CDENV.BE

   WWW.CALUWE.BE

  CDENVPROVANT

PROVINCIERAAD 
REGIO ANTWERPEN

1 LUDWIG CALUWÉ
2 WENDY WECKHUYSEN
3 KOEN DE COCK
4 DAAN DE VEUSTER
5 PATRICK JANSSEN
6 MIA MOORTGAT
7 MOHAMMED EL HAJOUTI
8 GALINA MATUSHINA
9 ERIK BLOCK

10 EDWIN DE CLEYN
11 ARIANE VAN DOOREN
12 SANDRA SUYKERBUYK
13 LUC ANTHEUNIS
14 RIT LUYCKX
15 SILKE LATHOUWERS
16 CAROLINE VAN DER HEYDEN
17 SANDER WOUTERS
18 SHANA TAEYMANS
19 ORRY VAN DE WAUWER
20 KATRIEN SCHRYVERS

16 CAROLINE  
VAN DER HEYDEN 
> 29 jaar, Lint  
> Bio-ingenieur en doctor  

in de milieutechnologie

17 SANDER WOUTERS
> 28 jaar, Schelle 
> Adviseur financiën CD&V-

fractie Federaal Parlement

19 ORRY VAN DE WAUWER
> 30 jaar, Antwerpen 
> Vlaams parlementslid

20 KATRIEN SCHRYVERS
> 54 jaar, Zoersel 
> Vlaams Parlementslid en  

schepen in Zoersel
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“VOOR EEN 
PROVINCIE  DIE 

VOOR DE TOEKOMST 
GARANT STAAT VOOR 

OPEN RUIMTE EN 
NATUUR”.”

WENDY WECKHUYSEN, 
PROVINCIALE KANDIDAAT  

IN RUMST,  
PLAATS 2

“WENDY IJVERT ALS 
BOEGBEELD MEE 

VOOR HET BEWAREN 
EN VERSTERKEN VAN 

DE OPEN RUIMTE IN 
DE RUPELSTREEK EN 

ZUIDRAND.”
LUDWIG CALUWÉ  

LIJSTTREKKER




