
Klink samen met ons op 2019,
op zondag 20 januari 2019, 
vanaf 11u, in OC Pronkenborg 
(Kontich-Kazerne)
Hopelijk tot dan!

Eric waakt mee over de 
toekomst van de Rita-
wijk

Eric Van Den Eynde waakt ook de 
volgende zes jaar mee over de 
belangen van de Rita-wijk in de 
gemeenteraad. 

Met de komst van megaverkaveling 
Groeningen, de herinrichting van het 
kruispunt aan Sint-Rita en de ontwikkelingen 
op Satenrozen, zal Eric meer dan ooit waken 
over de leefbaarheid en de toekomst van de 
wijk. 

Ook vanuit de oppositie zal CD&V Kontich-Waarloos 
waken over haar prioriteiten.
 
Sterke sociale voorzieningen
voldoende betaalbare kinderopvang (ook naschoolse), 
meer woonzorgopvang voor ouderen.

Aandacht voor mobiliteit 
en verkeersveiligheid
aanleg van een noordelijke ringweg, oprichten 
van een Mobiliteitsraad om de inspraak van de 
burger te vergroten, aandacht voor Koning Fiets

Een aangename omgeving 
(her)aanleg van voetpaden, fietspaden en 
fietsenstallingen, heraanleg van de grote 
pleinen, meer openbaar én toegankelijk groen

Ondersteuning van alle 
verenigingen
uitlenen van materiaal, subsidies, renteloze 
leningen, uitbreiding sportinfrastructuur

Een veilig Kontich-
Waarloos
een volwaardige politiepost in Kontich, 
wijkwerking politie, cameratoezicht op wegen

PRIORITEITEN VOOR 
CD&V KONTICH-
WAARLOOS

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon:
Dirk Tuymans
info@kontich.cdenv.be
kontich.cdenv.be

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/kontich.cdenv

in Kontich-Waarloos
kontich.cdenv.be
Wijblad  van CD&V-Kontich-Waarloos December 2018

Een sterk programma, een goede lijst 
en een knappe score. Jammer genoeg is 
dit niet voldoende om de komende 
jaren mee te besturen in Kontich-
Waarloos.

Laat ons niettemin het jaar 2019 mooi 
starten. We klinken er graag samen met 
u op tijdens onze nieuwjaarsreceptie. 
Zie alle informatie hiernaast.

Meer analyse van 14 oktober en onze 
prioriteiten kan u verder in dit blad 
lezen.

Welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie!

Hou je ook van  
een warme samenleving?
Wil JĲ samen met MĲ meer WĲ brengen?
 

SLUIT JE DAN AAN BĲ CD&V!

Want wie lid is van onze partĳ, behoort tot onze ‘Club van WĲ’.  
En meer nog dan een politieke partĳ, is CD&V een beweging van 
geëngageerde mensen die elk op hun unieke wĳze meewerken aan een 
hechte samenleving.

Meer info via info@kontich.cdenv.be of via www.cdenv.be/wordlid
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CD&V Kontich-Waarloos pleit voor een  

(her)opening van een politiepost in Kontich.



Waarloos zal vanaf 1 januari opnieuw 
geen vertegenwoordiger hebben in 
het nieuwe schepencollege van N-VA 
en Open Vld. Voor CD&V 
gemeenteraadslid Bert Verbessem is 
dit onaanvaardbaar. Hij vreest dat 
Waarloos verwaarloosd zal worden.
Voor de verkiezingen pakten alle partijen uit 
met  grootse voorstellen voor Waarloos. 
CD&V-gemeenteraadslid Bert Verbessem 
vreest er echter voor dat hiervan weinig in 
huis zal komen. Het nieuwe schepencollege 
bevat immers niemand uit Waarloos. Men 
voorziet voor Waarloos enkel de voorzitter 
van de gemeenteraad, als troostprijs.  Wie zal 
deze plannen realiseren?  

Aan Bert zal het niet liggen. Hij zal vanuit de 
oppositie werk  maken van de prioriteiten van 
Waarloos, waaronder de toekomstvisie rond 
de terreinen van de veteranen. Bert zal erover 
waken dat men niet “terug naar af” gaat en 
stappen vooruitzet, voor een beter Waarloos!

CD&V Kontich-Waarloos maakte de 
voorbije zes jaar werk van een 
constructieve oppositie. Ze trok naar 
de kiezer met een  sterk programma. En 
lijsttrekker Luc Blommaerts haalde een 
schitterend resultaat. Toch blijft CD&V 
Kontich-Waarloos ook de komende zes 
jaar in de oppositie.
CD&V Kontich-Waarloos had werk gemaakt 
van een sterk programma, waarin alle wijken 
en thema’s naar voor kwamen. Ook de 
kandidaten waren een goede 
vertegenwoordiging van alle wijken, van jong 
en oud, van ervaren tot nieuwkomer.
Op 14 oktober behaalde Lijsttrekker Luc 
Blommaerts een prachtig resultaat en 
evenaarde hij haast zijn resultaat als 

uittredend burgemeester. De partij zelf ging 
licht achteruit en verloor een zetel. CD&V   was 
bereid om bestuursverantwoordelijkheid te 
dragen maar  N-VA liet zeer snel  haar keuze 
vallen op  Open Vld. N-VA gaf erg snel bijna de 
helft van de mandaten weg. Met CD&V werd 
zelfs niet gesproken.
Jammer, want CD&V Kontich-Waarloos wil 
wel degelijk een aantal inhoudelijke 
discussies aangaan. Zie ook onze 5 
prioriteiten, wat verder in dit blad. Onze 
ambitie is alvast om ook de komende jaren, 
vanuit de oppositie, constructief mee te 
werken aan een beter Kontich-Waarloos.

Luc Blommaerts behaalde bijna 
1200 voorkeurstemmen!

Met haar 20 jaar wordt Felicia Van 
Thuyne vanaf 1 januari 2019 het 
jongste gemeenteraadslid in Kontich. 
Bij de gemeenteraadsverkiezingen 
stond Felicia op de vijfde plaats op de 
CD&V-lijst van Kontich-Waarloos. Ze 
behaalde 223 voorkeurstemmen wat 
voldoende was voor een plaatsje in de  
gemeenteraad.

Jongeren krijgen bij de CD&V kansen, maar 
deze moeten ook gegrepen worden. En dat is 
wat Felicia bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 
gedaan heeft. Want Felicia stond niet alleen 
op de vijde plaats op de kandidatenlijst van 
de CD&V; ze haalde ook van alle kandidaten 
het vijfde hoogst aantal  voorkeurstemmen. 
Daarmee moest ze  enkel een aantal 
uittredende  gemeenteraadsleden voor laten 
gaan. Kortom ze heeft haar zitje zelf verdiend. 
Voor de redactie was dit ruim voldoende om 
enkele vragen aan Felicia voor te leggen.
Je hebt 223 voorkeurstemen gehaald, de 
vijfde meeste op de CD&V lijst. Had je dit 
resultaat verwacht?
Felicia: "Dit resultaat had ik niet verwacht. 
Zeker niet gezien mijn leeftijd en het feit dat  
het de eerste keer was dit ik me verkiesbaar 
heb gesteld. Ik ben dan ook heel erg blij met 
het resultaat."
Vrees je niet dat de verwachtingen te hoog 

liggen? 
Felicia: "Het is de eerste keer dat ik  lid ben van 
de gemeenteraad. Alles is nieuw en ik zal  nog 
veel moeten leren. Ik reken erop  dat men mij 
de nodige tijd geeft om te groeien. Maar ik ben 
een gedreven iemand en zal mijn uiterste best 
doen.
Gelukkig kan ik ook rekenen op de steun van 
mijn CD&V-collega's. Tijdens de campagne 
heb ik hen goed leren kennen. Ze hebben heel 
wat ervaring. En tussen ons klikt het ook 
goed."
Waar ga je je klemtonen leggen? 
Felicia: "Het zal niemand verwonderen dat 
mijn klemtonen vooral bij sport en jeugd 
zullen liggen gezien mijn leeftijd en mijn 
achtergrond bij KT Sparta. Op deze wijze kan 
ik mijn troeven uitspelen. Binnen CD&V is 
overigens afgesproken dat iedereen zijn 
sterke kanten kan uitspelen."
Je hebt een heel druk sociaal leven. Ga je 
alles kunnen blijven combineren? 
Felicia: "Ik ga mijn uiterste best doen om alles 
te kunnen blijven combineren. Maar wat de 
toekomst brengt kan jammer genoeg 
niemand voorspellen."
Heb je nog een boodschap voor de lezers?
Felicia: "Bij deze wil ik al mijn kiezers en 
medekandidaten bedanken. En ik beloof dat 
ik alles zal doen om mijn doelen te bereiken."
Wij wensen Felicia alvast alle succes toe. 

JONG ENTHOUSIASME IN 
DE GEMEENTERAAD

FELICIA 
20 jaar
Lesgeefster bij Sparta
Leerkracht 
kleuteronderwijs in spe
Gemeenteraadslid 
vanaf januari 2019
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En jij? Ken jij ook een ‘stille held’?
Laat het ons weten en mail je kandidaat 
door naar info@kontich.cdenv.be

GOED RESULTAAT EN 
INHOUDELIJK WERK 
NIET BELOOND!
Maakt voorakkoord dat CD&V in de oppositie blijft?

Bert Verbessem: Waarloos wordt verwaarloosd

Begga Van linden waakt over 
het sociaal beleid in onze 
gemeente!

Het OCMW wordt ingekanteld in de 
gemeente. Concreet betekent dit dat er  
vanaf 2019 geen aparte OCMW-raad meer 
bestaat. Meer dan ooit zal ook in de 
gemeenteraad het sociaal beleid moeten 
verzekerd worden. 
Begga: Welke uitdagingen zie jij?
Betaalbare voorzieningen zijn essentieel in 
onze gemeente : van voldoende  betaalbare 
kinderopvang, over poetshulp en 
schuldbemiddeling tot volwaardige 
seniorenvoorzieningen en zoveel meer. De 
uitdagingen zijn groot, zeker gezien de 
vergrijzing. Ook voor de gemeentelijke 
kinderopvang in het centrum, 't Brugske, 
moet een toekomstvisie ontwikkeld worden. 
Uitdagingen genoeg dus.
Hoe wil je hieraan werken?
Met de inkanteling van het OCMW in de 
gemeente zal de rol van de gemeenteraad en 
de commissie persoonsgebonden zaken erg 
belangrijk worden. Ik ga hier dus  volop het 
sociaal beleid verdedigen.
Waarom is dit zo belangrijk voor je?
CD&V Kontich-Waarloos is de partij die 
verbinden hoog in haar vaandel draagt. We 
hebben in ons programma een duidelijk luik 
rond sociaal beleid voorzien. Voor mij is het 
belangrijk dat we alle inwoners 
ondersteunen, ook zij die het minder 
gemakkelijk hebben.
Veel succes Begga.
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Bert Verbessem, met Tim Ruytjens en Eddy 

Verbist, bij de chalet van de veteranen.




