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  Kontich-Waarloos 

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 
OKTOBER 2018: 

 
VERKIEZINGSPROGRAMMA 

 

 

 

CD&V: DE WEG VOORUIT! 

 

 

 

CD&V Kontich-Waarloos wil samen met jou verder werken aan een leefbare, bruisende en ondernemende 

gemeente. Een gemeente waar iedereen zich kan en mag thuisvoelen. CD&V is meer nog dan een politieke 

partij, het is een brede beweging van geëngageerde mensen die actief zijn op verschillende niveaus. Samen 

versterken en ondersteunen ze jouw verhaal! 

 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 hebben wij een ambitieus en realistisch 

programma opgesteld. Het programma is tot stand gekomen dankzij de vele suggesties vanuit de 

bewoners, verenigingen, ondernemingen en adviesraden. 

Onze voorstellen bestrijken verschillende domeinen: grondgebonden zaken, persoonsgebonden zaken en 

bestuurlijke aangelegenheden. Wij zijn ervan overtuigd dat de inwoners uit Kontich en Waarloos hier 

waardevolle ideeën in zullen terugvinden! 

 

 

 

SPEERPUNTEN 

 

 

 

Onze speerpunten zijn de volgende: 

1. Aandacht voor mobiliteit en de verkeersveiligheid 

• aanleg van een noordelijke ringweg  

• oprichten van een Mobiliteitsraad om de inspraak van de burger te vergroten 

• afzonderlijk hoofdstuk over Koning Fiets in het bestuursakkoord. 

2. Een aangename omgeving 

• (her)aanleg van voetpaden, fietspaden en fietsenstallingen 

• heraanleg van de grote pleinen 

• meer openbaar én toegankelijk groen. 

3. Ondersteuning van alle verenigingen 

• uitlening materiaal, subsidies, renteloze leningen 

• uitbreiding sportinfrastructuur. 

4. Sterke sociale voorzieningen 

• voldoende betaalbare kinderopvang (ook naschoolse) 

• meer woonzorgopvang voor ouderen. 

5. Een veilig Kontich-Waarloos 

• een volwaardige politiepost in Kontich 

• wijkwerking politie 

• cameratoezicht op invalswegen. 
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VERKIEZINGSPROGRAMMA 

 

 

 

1. GRONDGEBONDEN ZAKEN 

 

1.1. Mobiliteit 

 

Mobiliteit is in de huidige en de vorige legislatuur een moeilijk punt geweest. Het is niet eenvoudig om een 

plan op te stellen waarachter de overgrote meerderheid van de betrokkenen staat. CD&V gelooft dat de 

voorstellen die zij de afgelopen jaren heeft geformuleerd, aangevuld met de nieuwe uit dit 

verkiezingsprogramma, een ruim draagvlak hebben, en wenst die te bespreken en te beslissen in 

constructief overleg met alle belanghebbenden. 

CD&V streeft naar een verhoogde verkeersveiligheid. Ons startpunt is daarbij het STOP-principe: Stappen, 

Trappen, Openbaar vervoer, Personenwagens (privaat vervoer), een aangepaste inrichting van het 

openbaar domein, en een gepast handhavingsbeleid. Een meersporenbeleid is dus nodig: 

• Verbeteren van het verkeerscirculatieplan en, ruimer, het mobiliteitsplan met de 47 voorstellen die 

CD&V begin 2016 als toegevoegd punt op de agenda van de gemeenteraad heeft gebracht (cfr. 

bijlage 1) als leidraad. 

• Zolang er geen ringweg is en om sluipverkeer door de Beemdenwijk te vermijden: schrappen van de 

knip in de Ooststatiestraat. 

• IJveren voor een betere ontsluiting van de carpoolparking voor voetgangers en fietsers aan het op- 

en afrittencomplex van de E19. 

• Betere beveiliging van de kruispunten op de gewestwegen in overleg het met Vlaams Gewest: 

Keizershoek-Expresweg, Molenstraat-Expresweg, Expresweg-de Villermontstraat, Koningin Astridlaan-

Antwerpsesteenweg en Ferdinand Maesstraat-N1. 

• Zorgen voor een betere ontsluiting van KMO-zones zoals Satenrozen, in nauw overleg met het 

Vlaamse Gewest en in samenwerking met De Lijn. 

• IJveren voor de aanleg van de noordelijke verbindingsweg in een groene bedding tussen de N1 en de 

Edegemsesteenweg-Boniverlei (fase 1) en zelfs de Prins Boudewijnlaan (fase 2). Dit moet wel worden 

uitgevoerd in overeenstemming met het Masterplan voor het centrum. 

• In samenhang met het vorige punt: het voorzien van een fietstunnel onder de N1 ter hoogte van de 

Antwerpsesteenweg voor een veilige fietsverbinding tussen het centrum en de fietsostrade. 

• Verder uitbreiden van de zone 30 op zinvolle plaatsen zoals in schoolomgevingen (variabele borden die 

enkel werken tijdens schooldagen), zo mogelijk herinrichting van schoolstraten, gebruik van slimme 

snelheidsbeperkers (verkeerslichten die op rood springen wanneer iemand te snel rijdt) en 

schoolfietsroutekaarten. 

• Openbaar vervoer: optimalisering van de buslijnen, in het bijzonder tussen Waarloos en Mechelen, 

tussen het centrum en Antwerpen en ter ontsluiting van de Tuinwijk (bus tussen Wijnegem en Hoboken). 

• Verder sensibiliseren van de burgers rond duurzaam verplaatsen, en promoten van het “STOP”-

principe. 

• Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets voor woon-werkverkeer. 

• Ondersteunen van de fietscampagnes “Weer een auto minder” of de “7km club”. 

• Doorgedreven politiecontroles op verboden vrachtverkeer, ook met anonieme wagens. 

• Oprichten van een Mobiliteitsraad, bestaande uit experten, verenigingen (Fietsersbond, 

verkeerswerkgroep van scholen, …), ondernemers en burgers, met als opdracht om adviezen te geven 

over aanpassingen aan het mobiliteitsplan, tijdelijke situaties (wegenwerken, evenementen) en de 

grotere infrastructuurwerken. 

• Installatie van meer en betere fietsenstallingen (bijv. meer mobiele fietsenstallingen bij evenementen 

en inrichten van fietsenstallingen op populaire plaatsen zoals bushaltes). 

• Voorzien van een speciaal hoofdstuk in de beleids- en beheerscyclus (een soort van strategisch 

meerjarenplan) van de gemeente over fietsbeleid. Op die manier worden automatisch ook de nodige 

budgetten vastgelegd. 
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• Meer verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker: 

o conflictvrije kruispunten 

o veilige en goed onderhouden fietspaden 

o speelstraten. 

• Bij de heraanleg van het Altenapark ook een “afzetzone” (kiss and ride) voorzien in de buurt van de 

cultuurkapel en de scholen. 

 

1.2. Openbare werken 

Er moet een inhaaloperatie worden ingezet. Bedoeling is te zorgen voor een significante opwaardering van 

het openbaar domein: 

• Heraanleg van de grote pleinen: Gemeenteplein, Sint-Jansplein en Stationsplein, met aandacht voor 

de bereikbaarheid van de woningen en handelszaken, de zwakke weggebruiker, voldoende 

parkeergelegenheid (onderzoek naar ondergrondse parkeerruimte), en de leefbaarheid van de 

betrokken wijken. 

• Bij het heraanleggen van pleinen het principe van mobipunten1 maximaal toepassen. 

• IJveren voor de heraanleg van de belangrijke verkeersassen: N1 (van Duffelsesteenweg tot 

Antwerpsesteenweg) en Duffelsesteenweg (van N1 tot aan het rond punt) met als belangrijke insteek de 

aanleg van veilige en comfortabele fiets- en voetpaden. Hierbij bekijken we alles via de bril van de 

zwakke weggebruiker. 

• De veiligheid van de voetgangers en fietsers in de recreatiezone aan de Meylweg moet worden 

gegarandeerd, zeker na de voorziene opening van een dansschool en een bioscoop, dit in overleg met 

de wijkraad van Kontich-Kazerne en voornoemde op te richten Mobiliteitsraad. 

• Heraanleg van fiets- en voetpaden in de wijken, met bijzondere aandacht voor de hoofdverkeersassen 

van en naar de talrijke scholen; wij zien de aanleg van trage wegen en doorsteekjes (verbindingen 

waarmee zwakke weggebruikers zich thuisvoelen in de gemeente) als een troef. 

• Fiets-Minder-Hinder: wij zien openbare werken als opportuniteiten om mensen uit de auto en op de 

fiets te krijgen, bijvoorbeeld acties (bijv. spaarkaarten) met lokale handelaars in werfgebieden om de 

bereikbaarheid met de fiets te accentueren. In dit kader moeten ook veilige en goed bewegwijzerde 

fietsomleidingen worden voorzien. 

• De dienstverlening bestaat vooral in het onderhoud van de voet- en fietspaden en de wegen. We 

streven daarbij naar een optimaal gebruik (verwijderen overhangende takken en kruipplanten, herstellen 

van barsten in de weg, …). 

• Er moeten nieuwe interne bewegwijzeringen, en voldoende zit- en speelruimten komen. Hiervoor is 

het advies van bijvoorbeeld de op te richten Mobiliteitsraad, de Jeugdraad en de Seniorenraad van 

belang. 

• De gemeente ziet toe op de wettelijke informatieplicht van de nutsmaatschappijen en de aannemers 

ten aanzien van de individuele gezinnen en probeert de tijdelijke hinder bij werken minimaal te houden. 

• Bij grote onderhoudswerken, verkavelingsprojecten en heraanleg van straten worden vooraf standaard 

buurtvergaderingen gehouden. 

• Speciale inspanningen worden geleverd voor de toegankelijkheid van de gemeentelijke 

infrastructuur voor mensen met een beperking. Hiervoor is het advies van bijvoorbeeld de 

Gehandicaptenraad, de Seniorenraad en de Fietsersbond van belang. 

• Inzetten op openbare LED-verlichting om het onveiligheidsgevoel te minimaliseren. 

 

                                                           
1 Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits)functies (openbaar vervoer, taxi, 

auto- en fietsdelen enz.) elkaar ontmoeten. Een mobipunt is ingericht om op kleinschalig niveau multimodaal vervoer 
mogelijk te maken en te promoten. 
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1.3. Ruimtelijke ordening 

De aantrekkelijkheid van Kontich-Waarloos behouden en verbeteren is voor ons een prioriteit. Kontich, aan 

de zuidrand van Antwerpen, heeft nog vele groene longen en dit moet bewaard en versterkt worden: 

• De open ruimten moeten behouden blijven. Wij zullen bovendien alles in het werk stellen om de groene 

ruimte en de ruimte voor sport en recreatie nog uit te breiden: 

o omzetten van woonuitbreidingsgebied in sport- en recreatiegebied aan het voetbalveld van de 

Veteranen in Waarloos (cfr. verkiezingsprogramma 2012) 

o Waarloos moet Waarloos blijven 

o zelf geen nieuwe initiatieven nemen voor de uitbreiding van bedrijventerreinen 

o in het kader van de uitbreiding van het groenpatrimonium zullen wij alle inspanningen doen om 

de Pannenbossen, het Broekbos, het Hof van Spruyt,… zelf of via een intergemeentelijk initiatief 

te verwerven. 

• Inbreidingsprincipes toepassen. 

• Onze gemeente mag ook geen “appartementendorp” worden. 

• Geen nieuwe woonuitbreidingsgebieden aansnijden. 

• Het master- en beeldkwaliteitsplan voor het centrum (dat na ruime inspraak werd opgesteld) moet 

(gefaseerd) worden uitgevoerd; de belangrijkste doelstellingen hierin zijn: 

o centrum en landschap met elkaar verbinden 

o Gemeenteplein en (vergroot) park omvormen tot kloppend hart van het centrum. 

• De winkelstructuur versterken: 

o centrumtoegangen markeren 

o pleinen, parken en randparkings onderling met elkaar verbinden 

o verblijfskwaliteit van het centrum vergroten. 

 

1.4. Milieu – Energie – Waterbeleid – Afvalbeleid 

Kontich is een landelijke gemeente. 2/3 van de totale oppervlakte (+/- 2.300 ha) is nog open of parkgebied. 

Proper water in de beken, natuur in de buurt, een speelbos op wandel- of fietsafstand zijn essentieel voor 

mens en dier. Het gemeentelijk milieubeleid kan ter zake een serieus verschil maken. 

 

Groen, natuur en bos zijn een opstap naar een duurzame ontwikkeling 

• De natuurgebieden zoals Broekbos, Hessepoelbos, Kapellekesbos, Pannenbossen, Hof van Spruyt, 

Hakkeltje (Hulstmansbos) en de Spoorwegbedding blijven uiteraard behouden en beschermd. Onder 

bepaalde voorwaarden moeten ze echter open kunnen staan voor het publiek en moeten ze zo een 

sociale rol vervullen. 

• De parken worden verder heraangelegd, in het bijzonder het gemeentepark en het Altenapark; voor 

wat betreft plantsoenen moet voldoende aandacht worden besteed aan een evenwichtige samenstelling 

van voor- en najaarsbloeiers. 

• Nieuwe bossen worden aangeplant eventueel in samenwerking met verenigingen zoals Natuurpunt 

o naast de strook waar de noordelijke verbindingsweg moet komen achter de Altenawijk en 

tussen Edegemsesteenweg en Prins Boudewijnlaan 

o landschapspark (initiatief Vlaams Gewest: met behoud van de landbouw): westelijk deel E19. 

• Verwerven van het Hof van Spruyt en zo mogelijk van de Pannenbossen en het Broekbos. 

• Steun voor gebouwbegroening zoals gevelgroen en groendaken, zowel op initiatief van de inwoners 

als van de gemeente. 

• Aanmoedigen van natuurvriendelijk tuinbeheer en van de gemeentelijke compostmeesterwerking. 

• Financiële en logistieke steun aan Natuurpunt (o.a. bij het beheer van het Natuurreservaat in de oude 

Spoorwegbedding). 

• De nog open ruimten buiten de bouwzone blijven behouden en kunnen nog worden uitgebreid. 

• Behoud van alle gemeentelijke milieusubsidies. 

• Behouden van de steun aan de Behaag Natuurlijk-actie. 

• De gemeentelijke begraafplaats moet te allen tijde netjes worden onderhouden. 
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Zuinig energiebeleid 

• Inwoners sensibiliseren, o.m. met de actie Klimaatwijken, een gemeentelijk energieloket, educatieve 

acties en aanmoedigingspremies. 

• Actieve rol van de gemeente in projecten voor hernieuwbare energie en duurzaamheid. 

• Energie-audit en -boekhouding voor alle gemeentelijke gebouwen. 

• Samenwerking met energiecoöperatieven onderzoeken. 

• Streven naar een klimaatneutrale gemeente. 

• Uitbreiden van het gebruik van zonneboilers op het dak van gemeentegebouwen (bijv. voor sportzalen). 

 

Integraal waterbeleid 

• Afbakenen van de rioleerbare zones in samenspraak met het Vlaams Gewest en Water-link (een 

samenwerking tussen de gemeente en Aquafin als professionele partners). 

• Uitvoeren hemelwaterplan en optimaal onderhoud van grachten en rioleringen in samenwerking met  

de provincie en de andere spelers. 

• Afwerken van de deelbekkenbeheersplannen voor de bekkens Beneden Vliet (Schelde) en Beneden 

Nete. 

• Stimuleren van zuinig drinkwaterverbruik. 

• Voorkomen van wateroverlast door gepaste voorzieningen zoals trage afvoer en zoveel mogelijk 

bufferen van water. 

• Naleven van de voorschriften van een gedegen watertoets. 

 

Slim afvalbeleid 

• Uiteraard wordt in het globaal afvalbeleid sterk de nadruk gelegd op afvalpreventie: het afval moet 

verminderen en hiervoor worden doeltreffende sensibiliseringsacties op touw gezet. 

• Langsheen voet- en fietspaden worden blikvangers en vuilnisbakjes geplaatst. 

• Jaarlijkse zwerfvuilactie (met adviesraden, verenigingen, scholen, vrijwilligers,…) als sensibilisering en 

ondersteuning van andere gelijkaardige acties vanuit verenigingen (bijv. Landelijke Gilden). 

• Samen met de politie en IGEAN moet een goed handhavingsbeleid uitgewerkt worden (o.a. inzake 

zwerfvuil). 

• Ondersteuning van transitie-initiatieven (Deeldepot, Repaircafé, …). 

 

1.5. Economie – Middenstand – KMO – Landbouw – Tuinbouw 

Land- en tuinbouw 

In Kontich en Waarloos is er nog een belangrijke land- en tuinbouwactiviteit. Deze dient actief ondersteund 

te worden. 

• Regelmatig overleg met de sector organiseren. 

• Subsidies voor landschapselementen en akkerrandenbeplantingen. 

• De sector actief betrekken en inspraak geven bij de opmaak van plannen waarbij zij betrokken zijn. 

• Beschermen van de landbouwgrond. 

• Herziening bedrijfsbelastingen (met o.a. verlaging of zelfs afschaffing van de drijfkrachtbelasting); (zie 

ook het hoofdstuk over financiën). 

• Lokale producten blijven promoten. 

• “Korte-Keten-initiatieven” zoals de boerenmarkt uitgebreider en dieper ondersteunen. 

 

Middenstand, KMO en markten 

De plaatselijke middenstand draagt bij tot de versterking van het sociale weefsel in onze gemeente. Kontich 

en Waarloos zijn rijk aan Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) met een eigen tewerkstelling van 

bijna 10.000 eenheden verdeeld over meer dan 500 bedrijven. Ondernemers zijn belangrijke partners in het 

gemeentelijk weefsel. Zo is de (jeugd)werkloosheid in Kontich zeer laag (5,27% t.o.v. 7,17% in het Vlaams 

Gewest) en de tewerkstellingsratio is zeer positief (ongeveer 10.000 arbeidsplaatsen t.o.v. 6.000 actieven). 

Wij moeten verdere inspanningen leveren om deze cijfers zo goed mogelijk te houden en zelfs te verbeteren: 

• Verdere steun aan het Wijk-werken en de dienstencheque-onderneming (nu al met 17 werknemers), dit 

in overleg met het dienstenbedrijf van het OCMW. 

• Actieve betrokkenheid bij de Werkwinkel die als centraal loket verder wordt gepromoot voor zowel 

werkzoekenden als middenstanders en bedrijven. 
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• Het beleid zal voeling houden met de middenstand, ondernemers en landbouwers via de gemeentelijke 

adviesraad voor KMO en Middenstand (Lokale Raad voor Economie) in overleg met de bestaande 

verenigingen VANK en de middenstanders van alle centra (Kontich centrum, Kontich-Kazerne, Waarloos 

en Sint-Rita) en alle bedrijven in de KMO-zones. 

• Afwerking van de bewegwijzeringsplannen. 

• Onderzoeken of een WinkelInformatieNetwerk (WIN), naar analogie met de BuurtInformatieNetwerken 

(BIN), nuttig kan zijn als preventie naar een verhoogde veiligheid (zie ook het hoofdstuk over politie). 

• Verlaging van de bedrijfsbelastingen indien er geen onverwachte financiële tegenslagen zijn. 

• In het kader van het charter “bedrijfsvriendelijke gemeente” (Kamer van Koophandel) willen we de 

doelstellingen hiervan mee realiseren. 

• Zorgen voor een betere ontsluiting van sommige industrieterreinen (zie ook het hoofdstuk over 

mobiliteit) 

• Verenigingen moeten gratis op kermissen / braderijen kunnen staan om iets te verkopen, dit ter 

uitbreiding van de activiteiten op de cultuurmarkt.. 

 

1.6. Patrimonium 

Het gemeentelijk patrimonium is iets waar de inwoners trots op mogen zijn. Naast moderne infrastructuur 

(bijv. de polyvalente zaal Het Halfdiep of de gebouwen van de technische dienst) beschikt de gemeente nog 

over gemoderniseerde gebouwen (bijv. Altenalandhuis) en over te moderniseren gebouwen (zoals het 

voormalige gemeentehuis te Waarloos): 

• Bestemming oude gemeentehuizen (centrum en Waarloos): moeten ten dienste blijven staan van de 

bevolking, o.a. voor huwelijksceremonies, huldiging van jubilarissen, tentoonstellingen, of vergaderingen 

van dorps- en wijkraden. 

• Herbestemming kloostergebouw Kontich-Kazerne tot een co-housingproject, in samenwerking met 

een sociale huisvestingsmaatschappij. 

• Extra aandacht voor het dorpsbeeld en de graven van het kerkhof te Waarloos, op het kerkhof mag 

immers sinds een recente decreetwijziging opnieuw worden begraven zonder bijzetting in een 

concessie; er dient dan ook onderzocht te worden of het in de praktijk opnieuw kan worden opengesteld 

als laatste rustplaats. 
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2. PERSOONSGEBONDEN ZAKEN 

 

2.1. Sociaal beleid in het algemeen 

CD&V Kontich-Waarloos staat voor een sterk sociaal beleid. De familie is de eerste zorgende kracht rond de 

zorgbehoevende persoon. Die zorg is de eerste hulp. Wanneer de zorg van de eigen omgeving ontoereikend 

is, treedt de zorgsector in werking. Gemeente en OCMW - in gemeenschappelijk overleg - moeten het 

sociaal beleid vorm geven. Zij staan voor de uitdaging om een echt sociaal huis te zijn. De mensen kunnen 

er terecht met al hun vragen over medische, psychische, sociale, administratieve en juridische problemen. 

De meest kwetsbare groepen moeten een bijzondere aandacht krijgen: 

• De Stuurgroep Lokaal Sociaal beleid moet het statuut krijgen van een volwaardige officieel erkende 

adviesraad, los van het OCMW. 

• Ondersteunen van verenigingen en organisaties in onze gemeente die zich inzetten voor het sociaal 

beleid en een volwaardige participatie bij de uitbouw van het sociaal beleid. 

• Bestaande initiatieven in de sector en de adviesraad ondersteunen en betrekken bij de opmaak van 

het beleid (Gehandicaptenraad, Pegode, Huize Iris, De Schakel,...). 

• Waken over het sociaal beleid bij de verdere integratie van gemeente en OCMW. 

• De piste van een sociale koopwinkel (“sociale kruidenier”) verder onderzoeken in samenwerking met 

vrijwilligers uit het sociaal middenveld en met het OCMW. 

• Voorzien van sociale correcties in gemeentelijke belastingen en retributies. 

• Aandacht voor gelijke kansen in alle domeinen van het gemeentelijk beleid. 

• Voorzien in een volwaardig armoedebeleid, met een speciale aandacht voor een discreet onthaal in het 

verbouwde gemeentehuis voor burgers met bijzondere moeilijkheden. 

• Bij belangrijke beleidsbeslissingen altijd eerst een armoedetoets doorvoeren en deze mee laten wegen 

in de beslissingen. 

 

2.2. Woonbeleid 

Onze inspanningen om inwoners van Kontich-Waarloos - inzonderheid jongeren en senioren - in onze 

gemeente te laten wonen moeten worden opgevoerd. Samen met de privésector moeten nieuwe initiatieven 

genomen worden om betaalbare woningen en gronden aan te bieden aan Kontichnaren. “Betaalbaar” 

betekent dan onder andere: substantieel onder de marktprijs. 

• Een visie ontwikkelen voor het terrein achter de GASK, eventueel als project voor betaalbaar wonen 

voor jongeren. 

• Ontwikkelen van een beleid rond betaalbaar wonen (en daarbij een gezonde sociale mix garanderen) 

en dit opleggen bij nieuwe verkavelingsprojecten. 

• Inzetten op renovatiesubsidies om bestaande woningen en hun renovatie aantrekkelijk te houden. 

• De werking van het sociaal verhuurkantoor ondersteunen. 

• Inbreidingsprincipes toepassen. 

 

2.3. Gezondheid – preventie – (mantel)zorg 

Wij blijven oog hebben voor initiatieven die leiden tot een goede samenwerking tussen diverse diensten op 

de eerste lijn of tussen diensten op de eerste en de tweede lijn: 

• Wij vragen bijzondere aandacht voor mantelzorg(ers) door de verdere uitbouw van de coördinatierol 

van het OCMW en het lokaal sociaal beleid, inclusief initiatieven rond vakantieopvang en opvang in 

kortverblijf. 

• De samenwerkingen met GEZEL en LOGO (Ant) voor preventiecampagnes verderzetten 

(kankerpreventie, valpreventie, antirookcampagnes, vaccinatieprogramma’s,…). 

• De schoonmaakdienst behouden als een sociaal gecorrigeerde en aanvullende dienstverlening. 

• Vanuit de gemeente een belangrijke aanbod aan thuiszorg blijven aanbieden, om de groeiende noden 

door de vergrijzing op te vangen.  

• Luiers mogen gratis worden afgegeven in het containerpark. 
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2.4. Gezin, jeugd en onderwijs 

Gezin 

In onze samenleving blijven gezin en familie de belangrijkste basis voor opvoeding, cultuur en goede sociale 

contacten. Er is ruime aandacht voor het gezin - in al zijn vormen - in alle beleidsdomeinen die ervoor in 

aanmerking komen: 

• Verder inzetten op de uitbouw van het “Huis van het Kind” in het verbouwde gemeentehuis, met onder 

meer aandacht voor de psychosociale problematieken. 

• Kinderopvang moet een prioriteit voor de gemeente en het lokaal sociaal beleid blijven: Een sociaal 

gecorrigeerde kinderopvang is noodzakelijk. Concreet dringen wij aan op volgende punten: 

o het Loket kinderopvang verder en klantgericht uitbouwen 

o een volwaardige kinderopvang voorzien in het centrum van Kontich wanneer het OCMW-

gebouw verkocht wordt 

o een betaalbare (gemeentelijke) kinderopvang in eigen buurt geldt ook voor Waarloos/Wild 

Veld; hier moet onderzocht worden of er geen extra kinderopvangplaatsen kunnen worden 

voorzien 

o het voorzien van een (actueel onbestaande) buitenschoolse kinderopvang in Kontich-

Kazerne. 

o De buitenschoolse Kinderopvang (BKO) moet een prioriteit zijn en blijven voor de gemeente.  

• Het aanbod aan speelpleinwerking en vakantiekampen blijven ondersteunen en uitbouwen, met een 

degelijke ondersteuning, ook voor de leiding en de monitoren en in zoveel mogelijk dorpskernen. 

 

Jeugd 

De jeugd heeft zich georganiseerd in zeer veel bloeiende verenigingen die via de gemeentelijke Jeugdraad 

een spreekbuis hebben naar het beleid. Via dit kanaal wordt het jeugdbeleid mee gedragen en gestuurd: 

• Ondersteuning van de jeugdverenigingen garanderen: verhoging van de ondersteuning en herziening 

van de mogelijke activiteiten voor subsidies, met integratie van het sociaal aspect. 

• Voorzien in voldoende kwalitatieve en goed onderhouden speelterreinen. 

• Jeugdlokalen herwaarderen via subsidiesystemen. 

• Openbare ruimte ook openstellen als speelruimte, in het bijzonder in het Kapellekesbos. 

• Een visie ontwikkelen voor het terrein achter de GASK, eventueel als project voor betaalbaar wonen 

voor jongeren (jong en betaalbaar wonen). 

• De herbestemming van “De Ploeg” aan het Sint-Jansplein als vrijetijdsruimte, ook voor de jeugd. 

• Blijvende ondersteuning voor jeugdwelzijn: jongerenpraatpunt “What’s Up?”. 

• Voor wat betreft de polyvalente zaal het Halfdiep: huren door verenigingen moet goedkoper en 

eenvoudiger kunnen, bijvoorbeeld door extra subsidies voor veiligheid of door het vereenvoudigen van 

de administratieve lasten voor de huurders. 

 

Onderwijs 

Kontich is een onderwijscentrum met meer dan 2000 kinderen in de 6 basisscholen en 3200 leerlingen in de 

3 secundaire scholen. Onderricht en opvoeding vormen de generatie van morgen en moeten dus voldoende 

aandacht en middelen krijgen: 

• Kontich-Waarloos als onderwijscentrum moet investeren in goede relaties met alle scholen en 

ondersteuning voorzien voor de GASK, de Muziekacademie,… 

• Investeren in veilig schoolverkeer, in overleg met (het Oudercomité en de Verkeerswerkgroep van) de 

scholen, door sensibiliseringsacties en de beveiliging van de trajecten van en naar school (eventueel 

schoolstraten waar mogelijk). 

• Alle initiatieven voor een degelijke fietsopvoeding ondersteunen. 

• De “Zone 30” aan scholen effectief controleren. 

• De opportuniteit van een onderwijsraad onderzoeken. 

• De regie voeren inzake flankerend onderwijsbeleid (buitenschoolse kinderopvang, kleuterparticipatie, 

onbetaalde facturen, …). 

• Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs (DKO) opent mogelijkheden om in Kontich een autonome 

muziek- en dansacademie te ontwikkelen (zie ook het hoofdstuk over cultuur). 
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2.5. Senioren 

Senioren vormen een steeds grotere groep in onze gemeenschap. De grote groep gepensioneerden en de 

langere levensverwachting maken het seniorenbeleid tot één van de belangrijkste beleidsopdrachten. 

• De Seniorenraad ondersteunen en hun inspraak garanderen. 

• De uitrol van het globaal ouderenbeleidsplan 2019-2024, mee onderbouwd vanuit een 

behoeftenonderzoek bij ouderen, ondersteunen. 

• De seniorenwerking in alle wijken ondersteunen. Concreet denken we dan aan initiatieven zoals De 

Arend maar dan in Waarloos en Kontich-Kazerne, het seniorenfeest,… 

• Het voorzien van voldoende, geschikt en duurzaam straatmeubilair. 

• IJveren voor betaalbare seniorenvoorzieningen, in iedere wijk van Kontich-Waarloos. 

o meer capaciteit woonzorgcentra 

o sociale assistentiewoningen (bij voorkeur gekoppeld aan woonzorgcentra) 

o sociale woningen voor ouderen 

o mits ondersteuning thuis kunnen blijven wonen (levenslang wonen mee mogelijk maken). 

• Steun aan het project voor een woonzorgcentrum te Waarloos en, meer algemeen, in alle wijken. 

• Met de woonzorgcentra in Kontich nagaan of en hoe een beperkte voorrang kan worden ingesteld 

voor inwoners van Kontich met een jarenlange gemeentelijke binding. 

• Vanuit de gemeente een belangrijke aanbod aan thuiszorg blijven aanbieden, om de groeiende noden 

door de vergrijzing op te vangen. Wonen moet worden gekoppeld aan zorg; dit kan bijv. door de 

realisatie van een aantal sociale (huur)assistentiewoningen of door het onderzoeken van de 

realisatiemogelijkheid van types van zorg-wonen zoals co-housing en begeleid wonen. 

• Logistieke ondersteuning bieden bij het blijven leren – bewegen – ontmoeten. In dit kader moet een 

sterk aanbod met alle actoren worden opgesteld, en een specifieke communicatiestrategie naar senioren 

worden ontwikkeld. 

• Voorzien van aparte informatiegidsen voor senioren aangezien een aantal ouderen niet over een 

computer beschikt. 

 

2.6. Mensen met een beperking 

In het kader van een integraal welzijnsbeleid is de zorg voor mensen met een beperking van essentieel 

belang. Elke discriminatie moet weggewerkt worden, gaande van toegankelijkheid van gebouwen, 

bewegingscomfort op de openbare weg, arbeid en tewerkstelling in gemeentelijke diensten, ontspannings- 

en vormingskansen: 

• Kontich sluit het convenant “Toegankelijke gemeente”. 

• Voetpaden en wandelpaden op een rolstoelvriendelijke manier herinrichten. 

• Voorzien van rolstoeltoegankelijke toiletten in de gemeentelijke gebouwen en, zo mogelijk, in de 

plaspunten in de gemeente. 

• Ondersteuning bij het vervoer van rolstoelgebonden personen. 

• Stimuleren van de toegankelijkheid van winkels voor mensen met een beperking. 

• Aandacht voor mensen met een beperking bij de herinrichting van parken. 

• Aandacht voor mensen met een beperking bij investeringen in het openbaar vervoer (bijv. verhoogde 

busperrons). 

• Aandacht voor mensen met een beperking bij het beschikbaar stellen van sociale woningen. 

• Administratieve ondersteuning van de Gehandicaptenraad. 

• Aandacht hebben voor G-sporters bij de (her)aanleg van sportinfrastructuur. 

• Aandacht voor de tewerkstelling van mensen met een beperking bij de gemeente. 
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2.7. Sport 

Kontich is een sportieve gemeente met heel wat clubs in diverse sportdisciplines, en ook heel wat individuele 

sporters die, los van elk clubverband, één of andere  sportieve bezigheid hebben. De sportbeoefening 

bevordert - naast de fysieke en psychische gezondheid - de ontplooiingskansen van de mens - inzonderheid 

de jongere maar meer dan vroeger ook de senior - en verstevigt zeer sterk het sociale netwerk. Vandaar de 

terechte steun vanuit de gemeente inzonderheid naar de recreatieve sportclubs: 

• Inzetten op de ondersteuning van de Sportraad. 

• De bestaande sportinfrastructuur up-to-date houden (sporthal De Nachtegaal, samenwerking met 

sporthal Sint-Rita, basketbalterreinen, skatepark,...) en/of uitbreiden gezien de capaciteitsbeperkingen: 

o het gedeeld gebruik van publieke infrastructuur en het waarderen van de open ruimte biedt 

kansen voor sport 

o de gemeente moet een onderzoek voeren naar de synergieën m.b.t. infrastructuur tussen de 

verschillende sportclubs 

o de gemeente moet een onderzoek voeren naar de nood aan sportinfrastructuur; een voldoende 

beschikbaarheid voor verenigingen én particulieren is daarbij noodzakelijk 

o aandacht hebben voor G-sporters bij de (her)aanleg van sportinfrastructuur. 

• Inzetten op de ondersteuning van sportverenigingen: 

o evaluatie van de huidige subsidies en subsidiereglementen 

o initiatieven voor meer samenwerking met scholen 

o groepsaankopen voor sportmateriaal, sportkledij,... 

o administratieve ondersteuning voor het invullen van officiële documenten. 

• Verderzetten van initiatieven om mensen tot (meer) sporten aan te zetten. 

• De schaatsbaan mag opnieuw in het gemeentepark; dit is niet alleen veiliger en aangenamer (ook voor 

de busgebruikers), maar zorgt bovendien voor 45 extra parkeerplaatsen in de drukke winkelperiode 

tussen Kerstmis en Nieuwjaar. 

 

2.8. Cultuur – erfgoed – toerisme 

Cultuur 

Cultuur leidt tot creativiteit en tot ontplooiing, maakt mensen sterker. Het beleid moet zo dicht mogelijk bij de 

betrokkenen van start gaan en planmatig worden opgebouwd met aandacht voor grensverleggende 

activiteiten. De gemeente moet voldoende voorzieningen treffen voor cultuurcreatie en -participatie: 

• Cultuur, sport en jeugd als aparte beleidsdomeinen behouden, niet alles samenvoegen in één 

Vrijetijdsdienst.  

• De Cultuurraad volwaardig ondersteunen. 

• Behoud van de gemeentelijke bibliotheek en het aanbod in Waarloos en in Kontich-Kazerne. 

• Zorg dragen voor ons erfgoed door de archiefdienst en de heemkundige kring te ondersteunen. 

• Gemeentelijke infrastructuur zoals de polyvalente zaal en de Altenakapel maximaal benutten voor een 

cultureel programma. 

• Het cultuuraanbod verruimen en verbreden, en hierover breed communiceren (zie ook het hoofdstuk 

over communicatie). 

• De cultuurmarkt behouden. 

• Inzetten op streekproducten. 

• Het initiatief “De Zuidrand, dat smaakt!” blijven ondersteunen. 

• De installatie van een “boekentil” in de Kontichse parken. 

• De herbestemming van “De Ploeg” aan het Sint-Jansplein als vrijetijdsruimte, met onder andere een 

eigen ruimte/lokaal voor de jeugd. 

• Academie voor Muziek, Woord en Dans: autonomere werking t.o.v. de academie van Mortsel of, 

indien financieel haalbaar, het opstarten van een eigen gemeentelijke academie, eventueel in 

samenwerking met de huidige kunstacademie. Zo 

o bereiken we een grotere transparantie naar de bewoners toe 

o beogen we een democratischere participatie van kinderen en jongeren 

o kan een grotere differentiatie aangeboden worden en zelfs een kwaliteitsverhoging 

o kan de synergie tussen alle kunstvormen (bv muziek en film/video/dans/woord) versterkt worden 

o ligt samenwerking met culturele verenigingen voor de hand (bijv. voor Woord en Dans kan 

perfect samengewerkt worden met de lokale dansverenigingen). 
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Erfgoed 

Erfgoed heeft zowel betrekking op het materiële (onroerend en roerend) als het immateriële. Het Kontichs 

erfgoed verdient zeer zeker een plaats onder de aandachtspunten, en dient te worden verzameld en 

geïnventariseerd. 

• Continuïteit van de werking van de Erfgoedraad; inclusief logistieke ondersteuning. 

• De Erfgoedraad in een vroege fase betrekken bij strategische projecten. 

• Vrijwilligerswerking verder ondersteunen. 

• Steunen van gemeentelijke en intergemeentelijke samenwerking (transversaal beleid). 

• Digitalisering inventaris erfgoed. 

• Ondersteuning van een intergemeentelijk ‘streek’museum en depotwerking. 

• Logistieke steun voor de concrete projecten, zoals paardenkoersen en marathon 2020. 

• Een toekomstvisie voor parochiaal erfgoed doordacht en met respect voor traditie uitwerken. 

• Onderzoeken of het klooster en de kerk in Kontich-Kazerne als dorpsgezicht kunnen worden 

beschermd. 

 

Toerisme 

Kontich-Waarloos is een cultuurhistorisch centrum en heeft een rijke geschiedenis. Her en der zijn er 

daarvan getuigen (museums, kerken, kapellen, …). 

• Deze troeven moeten toeristisch verder gepromoot worden, via de gemeentelijke “UIT”-winkel. 

• Inzetten op wandelwegen, fietspaden, trage wegen, streekproducten,... ter bevordering van het lokaal 

toerisme. 

 

2.9. Religie - parochie 

We staan vanzelfsprekend achter de wettelijke (financiële) verplichtingen t.a.v. kerkfabrieken via het centraal 

kerkbestuur. Bijkomend: 

• Logistieke ondersteuning bieden aan de parochiale verenigingen. 

• Een toekomstvisie voor parochiaal erfgoed doordacht en met respect voor traditie uitwerken (opvolging 

kerkenplan). 

• We promoten het polyvalent gebruik van kerken voor culturele doeleinden zoals muzikale 

evenementen. 

• Ondersteunen van de kerkfabrieken, in het bijzonder voor het reeds concrete project van de kerkfabriek 

van Sint-Michael te Waarloos. 

• In samenwerking met de parochies de toekomst van de parochiecentra uitstippelen en uitvoeren. 

 

2.10. Ontwikkelingssamenwerking 

De gemeente moet de internationale solidariteit (inzonderheid het Noord-Zuidbeleid) verder vorm geven met 

concrete initiatieven. 

• De dienst voor ontwikkelingssamenwerking (administratie + beleidsvoorbereidend werk) blijft verder 

ondersteund; de samenwerking met het GROS blijft behouden. 

• De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) Kontich) en de actie 11.11.11. 

worden verder gesteund. 

• Plaatselijke initiatieven zoals Wereldwinkel en Fair Trade worden maximaal gesteund. 

• De gemeente moet verder een duurzaam en eerlijk aankoop- en aanbestedingsbeleid voeren. 

• Voldoende middelen worden voorzien voor projectsteun en noodhulp. 

 

2.11. Veiligheid, politie, brandweer, rampenplanning 

Iedereen moet zich goed en veilig voelen in Kontich-Waarloos. Veiligheid op alle vlakken is daarom een 

voortdurende zorg en een topprioriteit: 

• Herinvoeren van een volwaardige politiepost in Kontich. 

• Meer nadruk leggen op wijkwerking en de wijkagent. 

• Inzetten op openbare LED-verlichting om het onveiligheidsgevoel te minimaliseren. 

• Inzetten op slachtofferhulp. 

• Verder uitwerken van noodcommunicatie zoals bij overstromingen. 

• BuurtInformatieNetwerken (BINs) ondersteunen. 
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• Onderzoeken of een WinkelInformatieNetwerk (WIN), naar analogie met de BuurtInformatieNetwerken 

(BIN) nuttig kan als preventie naar een verhoogde veiligheid. 

• Het cameratoezicht op de invalswegen uitbreiden. 

• Frequenter controleacties op inbraken organiseren binnen de Hekla-zone. 

• De paraatheid van onze brandweer moet gegarandeerd blijven door voldoende materiaal en 

middelen, in samenwerking met de cluster binnen de nieuwe brandweerzone. 

• De beschikbaarheid van de vrijwillige manschappen van de brandweer (zeker overdag) moet 

nauwlettend in het oog gehouden worden. Indien dit een probleem zou worden, kan het aanwerven van 

extra professionelen zich opdringen. 
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3. BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN 

 

3.1. Financiën 

Kontich moet zijn positie als één van de meest belastingvriendelijke gemeenten van Vlaanderen behouden. 

Zo willen wij de gemeentelijke belasting zo laag mogelijk houden en gelijktijdig een hedendaagse 

dienstverlening aan onze bevolking geven. Daarom is een zuinig en doordacht financieel beleid met een 

langetermijnvisie nodig. De centen van de belastingbetaler moeten als een goede huisvader/-moeder 

beheerd worden. 

• Het nastreven van een efficiënt financieel beheer. 

• De globale gemeentelijke belastingsdruk mag niet stijgen.. 

• Afbouw van de forfaitaire milieubelasting. 

• Afbouw of zelfs afschaffing van de drijfkrachtbelasting. 

• Luiers mogen gratis worden afgegeven in het containerpark. 

• Retributies en diverse belastingen worden zodanig bepaald dat ze én gezinsvriendelijk zijn én de 

bedrijven rechtvaardig behandelen. 

• Waar nodig worden sociale correcties ingebouwd. In overleg met het OCMW worden 

éénoudergezinnen, mensen met een beperking en senioren hierin meegenomen. 

• Wij garanderen dat het “middenveld” voldoende materiële en financiële ondersteuning zal krijgen. 

Subsidiëring kan in principe op basis van het ledenbestand (51% leden uit Kontich-Waarloos), de 

activiteiten, de deelnemers aan de activiteiten en de financiële nood van de vereniging. Opbouw van 

reserves wordt slechts in beperkte mate toegestaan. 

• Wij willen een betere periodieke interne financiële controle. 

• Voorzien van een speciaal hoofdstuk in de beleids- en beheerscyclus van de gemeente over fietsbeleid. 

Op die manier worden automatisch ook de nodige budgetten vastgelegd. 

 

3.2. Communicatie – ombudsdienst – inspraak – participatie – lokale democratie 

Communicatie 

Een belangrijk beleidspunt is de informatie naar en de communicatie met de burger. Door open kaart te 

spelen kan het vertrouwen in de overheid bij de burger alleen maar groeien. Het communicatiebeleid zal 

verder gebruik maken van de hedendaagse technieken: 

• Wij staan voor volledige transparantie: ook de toegevoegde agendapunten van de gemeenteraad 

moeten in de toekomst worden gepubliceerd. 

• Wij verbinden ons ertoe om voor alle grote initiatieven (wegenwerken, herinrichting van pleinen, 

verkavelingsplannen, …) zowel informatie- als inspraakvergaderingen te organiseren. Speciale 

OCMW commissies (of opvolgers ervan) vallen uiteraard niet onder deze regeling. 

• Inzetten op een proactief en transparant beleid via klassieke media (infoblad, aanplakborden, …) en de 

nieuwe media (website, Facebook, Twitter,...). 

• Meer proactieve ondersteuning en communicatie over verenigingen bij de nieuwe inwoners van de 

gemeente organiseren. 

 

Ombudsdienst – Inspraak – participatie – lokale democratie 

De burger moet met zijn suggesties en grieven terechtkunnen bij de bestuurders en ook bij de informatie-  en 

communicatiedienst. Dit is de eerstelijnsdienst voor informatie en klachtenbehandeling. Daarnaast is het ook 

van groot belang dat de burgers, verenigingen en bedrijven via de talrijke adviesraden hun ideeën over 

specifieke onderwerpen kunnen formuleren en in realiteit kunnen omzetten: 

• Behoud van de huidige adviesorganen, inclusief de dorpsraad van Waarloos en de wijkraad van 

Kontich-Kazerne. 

• Er moet wel een beter opvolgingssysteem voor de adviezen en vragen van deze raden komen. 

• Er moet een informatiebord voor de dorpsraad van Waarloos komen. 

• De Stuurgroep Lokaal Sociaal beleid moet het statuut krijgen van een volwaardige officieel erkende 

adviesraad, los van het OCMW. 

• Er moet een nieuw adviesorgaan, de Mobiliteitsraad, worden opgericht. Deze raad, bestaande uit 

experten, verenigingen (Fietsersbond, verkeerswerkgroep van een scholen, …), ondernemers en 

burgers, heeft als opdracht om adviezen te geven over aanpassingen aan het mobiliteitsplan, tijdelijke 

situaties (wegenwerken, evenementen) en de grotere infrastructuurwerken. 
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• De opportuniteit van de oprichting van een Onderwijsraad moet worden onderzocht. 

• Logistieke ondersteuning bieden aan alle adviesraden. 

• Volwaardige inspraakvergaderingen over strategische dossiers verzekeren. 

 

3.3. Personeel en interne werking 

Er is voldoende personeel nodig voor een goede dienstverlening. Bijna 1/3 van de uitgaven van het Kontichs 

budget gaat naar personeelskosten. Dit is een gezonde verhouding. Uitdagingen zijn de pensioenlasten en 

de recente brandweerhervorming die mogelijk extra eisen zullen opleggen: 

• Opsplitsen van de eigenheid van de beleidsdomeinen jeugd, sport en cultuur (versus een 

ééngemaakte vrijetijdsdienst). 

• De gemeentelijke personeelsleden zijn het eerste contact van de administratie met de inwoners van de 

gemeente. Klantvriendelijkheid moet een automatische reflex zijn. Hiertoe willen we sterk inzetten op 

permanente vorming en op integrale kwaliteitszorg. 

• We opteren voor een evenwicht tussen verantwoordelijkheden en bevoegdheden. 

• Ook willen we het evenwicht werk-gezin bevorderen. 

• Aandacht voor de tewerkstelling van mensen met een beperking bij de gemeente. 

• Het nieuwe decreet deeltijds kunstonderwijs (DKO) opent mogelijkheden om in Kontich een autonome 

muziek- en dansacademie te ontwikkelen (zie ook het hoofdstuk over cultuur). 

 

 

 

 

---oooOooo--- 
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BIJLAGE 1: TOEGEVOEGD PUNT 

GEMEENTERAAD FEBRUARI 2016 

“Van VIVO-bis naar VIV-OK” 

 

 

 

Voor het bereiken van een meer Verkeersleefbare gemeente, ook voor de Inwoners, de Verenigingen en de 

Ondernemingen van Kontich (VIV-OK), wenst CD&V Kontich-Waarloos een toegevoegd punt voor de 

gemeenteraad in te dienen. 

 

Wijziging VIVObis-plan – Goedkeuring (op vraag van raadslid Luc Blommaerts, CD&V). 

 

Gelet op de vastgestelde knelpunten aan het VIVObis-plan, zijnde: de omrijfactor voor bewoners van de 

wijken rond de korte Keizershoek, de Edegemsesteenweg en de Ooststatiestraat in het centrum, de 

verminderde bereikbaarheid van de handelszaken rond de knippen in de Ooststatiestraat en de 

Edegemsesteenweg, het sluipverkeer door de Bautersemwijk en de veiligheid van de fietsers en 

voetgangers op de as van het Gemeenteplein naar het station van Kontich en op de as Kruisschanslei – 

lange Keizershoek. 

Gelet op het feit dat het actuele verkeerscirculatieplan de verplaatsingen tussen het centrum en Kontich-

Kazerne bemoeilijkt. 

Gelet op het feit dat na de nakende opening van het winkelcentrum op de hoek van de Koningin Astridlaan 

met de Ooststatiestraat het aantal verkeersbewegingen op dit kruispunt zal doen toenemen en dit 

onvoldoende voorzien was in het VIVO(bis)-plan. 

Overwegende dat verschillende handelaars vragende partij zijn om het VIVObis-plan dringend aan te 

passen. 

 

Besluit: 

 

Artikel 1: 

De raad draagt het schepencollege op om zo spoedig mogelijk de volgende wijzigingen aan het 

verkeerscirculatieplan aan te brengen: 

1. de selectieve knip in de Ooststatiestraat wordt afgeschaft 

2. het beperkt éénrichtingsverkeer in de Edegemsesteenweg tussen de Bochtstraat en de 

Helenaveldstraat wordt afgeschaft waardoor in dit stuk straat opnieuw volwaardig 

tweerichtingsverkeer mogelijk is. 

 

Artikel 2: 

De raad draagt het schepencollege op om zo snel mogelijk werk te maken van een duidelijke 

bewegwijzering en communicatie over de in artikel 1 vernoemde wijzigingen aan het verkeerscirculatieplan. 

 

Artikel 3: 

De raad draagt het schepencollege op om zo spoedig mogelijk een brief te richten tot de Vlaamse minister 

van mobiliteit en openbare werken. Deze brief moet de noodzaak van een noordelijke ringweg opnieuw 

onderstrepen om zodanig te komen tot een structurele oplossing voor de verkeersproblematiek in het 

centrum van Kontich. 

 

Artikel 4: 

De raad draagt de voorzitter van de commissie grondgebonden aangelegenheden op om voor de 

eerstkomende gemeenteraadscommissie de hiernavolgende punten te agenderen: 

 

A. In het centrum 

1. het invoeren van een zone “maximaal 3,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en landbouwvoertuigen” 

in een groter stuk van het centrum (b.v. bijkomend in enkele zogenaamde “canyonstraten”) 

2. het voorzien van een “smiley” met snelheidsaanduiding op bijkomende plaatsen in het centrum 
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3. het uitbreiden van het voetpad op het Gemeenteplein vóór het oude gemeentehuis en van de hoek 

met de Molenstraat tot aan de ingang van het gemeentepark ter hoogte van de (gesloten) publieke 

toiletten 

4. het omvormen van de Antwerpsesteenweg tot een uniforme voorrangsweg; dit wil zeggen dat de 

voertuigen komende uit de Helenaveldstraat geen voorrang meer hebben op de voertuigen op de 

Antwerpsesteenweg; op deze wijze wordt m.a.w. in heel de Antwerpsesteenweg dezelfde 

voorrangsregeling toegepast. 

 

B. Ten oosten van het centrum 

5. de as Magdalenastraat - Ooststatiestraat (deel tussen de Duivenstraat en de Koningin Astridlaan) 

wordt een voorrangsweg; dit wil zeggen dat de signalisatie en wegmarkeringen met de 

Varkensmarkt, de Duivenstraat, de Volderij, de Hofstraat, de Hoogbunderlaan en de Kosterijstraat 

moeten worden aangepast 

6. de Ooststatiestraat (deel tussen de Duivenstraat en de Hofstraat) wordt een fietsstraat 

7. in de Ooststatiestraat (deel tussen de Duivenstraat en de Hofstraat) worden wegschilderingen 

aangebracht die de parkeerzones (niet de parkeervakken) duidelijk afbakenen, dit om de 

beschikbare parkeerruimte te optimaliseren 

8. het aanbrengen van wegschilderingen in de Hofstraat voor het duidelijk afbakenen van 

parkeervakken, voor het markeren van een fietssuggestiestrook (d.m.v. een fietssymbool en 

zogenaamde “sergeantstrepen”), en voor het voorzien van een voorsorteerstrook voor fietsers aan 

het kruispunt met de Antwerpsesteenweg 

9. het heraanleggen van het kruispunt Hofstraat – Ooststatiestraat – Hoogbunderlaan i.f.v. een 

vlottere en veiligere doorstroming van fietsers (b.v. doorlopende fietspaden) over de (nieuwe) fietsas 

Magdalenastraat – Ooststatiestraat 

10. het voorzien van een doorlopend voet- en fietspad in de Ooststatiestraat aan de kruising met de 

Kosterijstraat 

11. het invoeren van een zone 30 in het volledige oostelijk deel van Kontich centrum (begrensd door de 

Hofstraat, de Antwerpsesteenweg, de Koningin Astridlaan en de Ooststatiestraat). 

 

C. Te Kontich-Kazerne 

12. het invoeren van een zone “maximaal 7,5 ton uitgezonderd plaatselijk verkeer en 

landbouwvoertuigen” in heel Kontich-Kazerne met uitzondering van de Duffelsesteenweg en de as 

Ooststatiestraat-Kauwlei-Liersebaan 

13. de Ooststatiestraat (deel tussen de Koningin Astridlaan en de Kauwlei) wordt een voorrangsweg; 

dit wil zeggen dat de signalisatie en wegmarkeringen met de Hof van Spruytlaan, de Broekbosstraat 

(waar automobilisten en fietsers actueel niet dezelfde voorrangsregeling hebben!) en de Meylweg 

moeten worden aangepast 

14. het invoeren van een zone 30 in de Hof van Spruytlaan en in de Broekbosstraat (kant 

Ooststatiestraat) 

15. het afschaffen van de wegversmalling in de Ooststatiestraat ter hoogte van het Hof van Spruyt (of 

het plaatsen van voorrangsborden aan deze wegversmalling) 

16. het voorzien van een fietsoversteekplaats over de Ooststatiestraat in het verlengde van de 

Meylweg 

17. het heraanleggen van het kruispunt Ooststatiestraat – Kauwlei zoals voorgesteld door de 

wijkraad van Kontich-Kazerne 

18. het herbekijken van de bustrajecten door Kontich-Kazerne in functie van de optimalisatie van de 

bereikbaarheid van de halteplaatsen en de duurtijd van het afgelegde traject 

19. het invoeren van een zone 30 in de Gallo-Romeinenlaan zoals gevraagd door de Fietsersbond 

afdeling Kontich 

20. het invoeren van een zone 30 op het Stationsplein 

21. het invoeren van een zone waar het parkeren voorbehouden is voor voertuigen met een maximale 

toegelaten massa van niet meer dan 3,5 ton op het Stationsplein 

22. het aanbrengen van een zebrapad tussen de uitgang van het station en de parkeerzone op het 

Stationsplein 

23. het plaatsen van een “smiley” op de Lintsesteenweg richting station 
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24. het aanbrengen van “haaientanden” en een voorrangsbord op de Lintsesteenweg waardoor de 

voorrangsregeling voor de fietsers op de Lintsesteenweg t.o.v. voertuigen komende uit de 

Liersebaan wordt verduidelijkt 

25. het verlagen van de beplanting op het kruispunt van de Liersebaan met de Lintsesteenweg 

zoals gevraagd door de CD&V-fractie tijdens de gemeenteraad van oktober 2015 zdd. de 

zichtbaarheid van en voor automobilisten en fietsers significant verhoogt 

26. het aanleggen van een fietspad in de Duffelsesteenweg tussen de Pronkenbergstraat en de 

Koningin Astridlaan in de richting van het centrum. 

 

D. Ten westen van het centrum 

27. Het aanbrengen van overlangse markeringen (onderbroken streep) over de gehele Kruisschanslei 

28. het verplaatsen en centraliseren van de verkeerslichten met snelheidsdetector in de 

Kruisschanslei naar het verkeersplateau ter hoogte van de oversteekplaats van de basisschool 

(systeem zoals op de Antwerpsesteenweg) 

29. de éénrichting in de korte Keizershoek wordt over de volledige lengte afgeschaft 

30. in de Keizershoek richting Kruisschanslei wordt een verbodsbord C31a “Verbod aan het 

volgende kruispunt linksaf te slaan”, aangevuld met een onderbord van het model M3 “Uitgezonderd 

fietsers en bestuurders van tweewielige motorfietsen klasse A” geplaatst zodat automobilisten niet 

kunnen afslaan in de korte Keizershoek 

31. in de Kruisschanslei richting Keizershoek wordt een verbodsbord C31b “Verbod aan het 

volgende kruispunt rechtsaf te slaan”, aangevuld met een onderbord van het model 

M3 “Uitgezonderd fietsers en bestuurders van tweewielige motorfietsen klasse A” geplaatst zodat 

automobilisten niet kunnen afslaan in de korte Keizershoek 

32. het voorzien van een doorlopend voet- en fietspad over de as Kruisschanslei – lange Keizershoek 

aan het kruispunt van de Kruisschanslei met de Keizershoek 

33. het aanbrengen van een duidelijke wegmarkering aan het kruispunt van de Kruisschanslei met 

de Keizershoek zodanig dat het kruisend verkeer van het centrum in de richting van de Moorstraat 

en omgekeerd elkaar de pas niet afsnijdt; dit kan tevens snelheidsverlagend werken voor het 

gemotoriseerd verkeer op deze plaats 

34. het aanleggen van parkeerplaatsen op sommige (niet alle) bermen in de korte Keizershoek 

35. het snoeien van de boompjes langs het fietspad in de brede Drabstraat zdd. fietsers gebruik 

kunnen maken van de volledige breedte van het fietspad 

36. het plaatsen van een voorrangsbord B19 “Smalle doorgang; gebod voorrang te verlenen aan de 

bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen” en een voorrangsbord B21 “Smalle 

doorgang; voorrang ten opzichte van de bestuurders die uit de tegenovergestelde richting komen” 

aan alle wegversmallingen in de lange Keizershoek 

37. het plaatsen van overrijdbare rijbaangeleiders op de stoeprand van de lange Keizershoek op die 

plaatsen tegenover een wegversmalling waar geen bermpaaltjes kunnen worden geplaatst en het 

onderzoeken of de bestaande bermpaaltjes kunnen worden vervangen door overrijdbare 

rijbaangeleiders wanneer dit de veiligheid van de fietsers zou verhogen 

38. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer over de 

heraanleg van het op- en afrittencomplex van de E19 door middel van een “ovonde” zoals 

voorgesteld door CD&V aan het begin van de legislatuur; dit kan een oplossing zijn voor de 

moeilijke circulatie aan dit complex en maakt het mogelijk om de verlengde Expressweg te 

gebruiken als verbinding tussen de E19 en de A12 

39. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer om voor 

voetgangers en fietsers een toegang te voorzien tot de “Park and ride” aan de op-en afritten van 

de E19 

40. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer om een 

flitscamera te voorzien aan het kruispunt van de N171 met de Drabstraat en de Pierstraat; dit 

zou ten goede moeten komen van de veiligheid van de overstekende fietsers en voetgangers in het 

algemeen en de studenten van de daar gelegen middelbare school in het bijzonder 
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41. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en verkeer om aan het 

kruispunt van de N171 (Expressweg) met de N173 (Prins Boudewijnlaan) een invoegstrook te 

voorzien op de N173 voor het verkeer komende uit de N171 dat in de richting van de E19 wenst te 

rijden. 

 

E. Ten noorden van het centrum 
42. het opstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en verkeer om het voor 

fietsers zeer gevaarlijke kruispunt van de De Villermontstraat met de N171 (Expressweg) 

heraan te leggen zoals voorgesteld in knelpuntenfiche 1 van de Fietsersbond afdeling Kontich 

43. het heropstarten van een overleg met het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer over het 

laten plaatsen van verkeerslichten aan het kruispunt van de De Villermontstraat met de Prins 

Boudewijnlaan (akkoord reeds gegeven tijdens de vorige legislatuur) zodat fietsers en voetgangers 

veiliger dit gevaarlijk kruispunt kunnen oversteken 

44. het plaatsen van een verkeersbord C43 met snelheidsbeperking tot 70 km/u bij het verlaten van de 

bebouwde kom op de Edegemsesteenweg richting Edegem 

45. het plaatsen van een verkeersbord C43 met snelheidsbeperking tot 70 km/u aan het begin van de 

Edegemsesteenweg (kruispunt met N171 en Kontichstraat) in de richting van het centrum. 

 

F. Ten zuiden van het centrum 

46. het aanpassen van de wegmarkeringen ter hoogte van de Mechelsesteenweg (N1) nr. 315 

zodanig dat het voorsorteren voor het bereiken van de parking van de daar gelegen supermarkt 

duidelijker wordt 

47. het opstarten van een overleg met de supermarkt aan de Mechelsesteenweg (N1) nr. 315 om de 

in- en uitrit te versmallen zdd. het voor de bezoekende automobilisten duidelijker is op welke wijze 

zij veilig de parking kunnen oprijden en verlaten. 
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MEER INFORMATIE 

 

 

 

Voor meer informatie kan u terecht: 

• Website: www.kontich.cdenv.be 

• Facebook: CD&V Kontich-Waarloos (https://www.facebook.com/cdenv.kontich/) 

• Twitter: @CDENVKW 

• Mail: info@kontich.cdenv.be 

• Lijsttrekker: Luc Blommaerts, Bautersemstraat 24 (Kontich centrum), tel.: 0476 21 81 33 

 


