
Jouw lidmaatschap start hier. 
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik ontvang graag de infobrochure van CD&V

Dhr

Stuur deze info terug naar: CD&V, Wetstraat 89, 1040 Brussel  
of naar info@cdenv.be of bel naar 02/238 38 11.
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E-mail

De informatie die op dit document wordt vermeld is bestemd voor 
het interne gebruik van de diverse diensten van CD&V. De wet van 
8 december 1992 in verband met de bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet 
toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan.

VOLG ONS
@CDENV

Colofon
Heb je een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V-werking 
in onze gemeente? Of een suggestie 
voor wat beter kan? Aarzel niet en ga 
de conversatie aan!

Lokale contactpersoon
Marc Van den Brande
(info@kontich.cdenv.be) 
www.kontich.cdenv.be

Volg ons op
www.facebook.com/cdenvkontich

Nationale contactpersoon
tom@cdenv.be

Verantwoordelijke uitgever
Raf Terwingen
Wetstraat 89 - 1040 Brussel

@cdenvcdenvcdenv 

Kontich-Waarloos
#dichtbijjouHuis-aan-huisblad voor de inwoners van Kontich-Waarloos

Januari 2021

Woordje van Marc

Wellicht wil je 2020 zo snel mogelijk 
vergeten. Het coronavirus sloeg hard 
toe. En tot op vandaag ondervinden we 
nog de gevolgen. Hopelijk biedt het 
vaccin een oplossing zodat we vlug ons 
normale leven kunnen hernemen.

Wat het virus ons wel geleerd heeft, is 
dat een mens nood heeft aan andere 
mensen. We moeten elkaar kunnen zien 
en voelen. Bellen, mailen, chatten en 
videocalls helpen wel om het contact te 
houden maar ze kunnen nooit een fysiek 
contact vervangen.  

In gesprek blijven, is belangrijk. Ook in 
de politiek. Dat is de reden waarom we 
vanuit CD&V permanent het gesprek 
willen aangaan met jou, met je buren, 
met de hele gemeenschap. Want een 
dorp is nooit ‘af’. We doen dat niet in 
twitterberichten of eenzijdige one-
liners. Gesprek houdt een wederzijds 
respect in: een vraag en een antwoord.

Laat ons weten wat je bezorgdheden 
zijn, laat ons weten wat je dromen zijn 
voor Kontich en Waarloos. Een veilig 
dorp, een duurzaam beleid, een 
aangename buurt, een zorgzame wijk 
waar mensen zich met elkaar 
verbonden weten, en mekaar ook iets 
durven vragen. Zulke vragen en ideeën 
vormen voor CD&V nieuwe kansen en 
uitdagingen waar we samen aan 
werken.  

Marc Van den Brande
Fractieleider CD&V
Gemeenteraad

Sociale woningen
Het schepencollege wenst de site van 
het vredegerecht en de post te 
ontwikkelen. Een goed idee, aldus 
CD&V, maar daarbij moet ook gedacht 
worden aan sociale woningen. Onze 
gemeente voldoet immers niet aan de 
minimale eisen die door de Vlaamse 
overheid worden opgelegd.

Het gebouwencomplex is verouderd 
en zowel het vredegerecht als de post 

zijn op zoek naar een andere locatie. 

De gemeente zou de site in het bezit 
willen krijgen door een procedure van 
onteigening. Daarna zou een beroep 
gedaan worden op een 
privéontwikkelaar. Het schepen- 
college wil daarbij van de ontwikkelaar 
gedaan krijgen dat er publieke 
parkeerplaatsen zouden worden 
aangelegd.  Ook CD&V is voor 
voldoende parkeerplaatsen maar dit 
mag echter niet de enige prioriteit zijn 
van het beleid. 

Lichten aan Pegode

Het schepencollege heeft beslist 
om in Waarloos ter hoogte van 
Pegode een oversteek te maken 
met lichten. CD&V is zeer verheugd 
over deze beslissing. Het was 
immers CD&V die tijdens de 
gemeenteraad van januari 2020 dit 
voorstel gelanceerd had.  

Pegode is een dagverblijf voor 
mensen met een beperking. In 2019 
werd een nieuwe vestiging in gebruik 
genomen in de Ferdinand Maesstraat 
ter hoogte van de oude 
spoorwegberm. Een aantal 
gebruikers komen autonoom. Zij 
kunnen voortaan in alle veiligheid 
oversteken. 



Luc helpt in 
testcentrum
Luc Blommaerts is leerkracht in het 
secundair onderwijs.  Als leerkracht 
heeft hij de impact van het coronavirus 
op zijn werk goed gevoeld. Terwijl hij 
altijd les gaf in  de klas, moest Luc nu 
plots van thuis uit lesgeven. Geen 
simpele uitdaging, zeker niet voor een 
vak als wiskunde. 

Aan de eettafel was het ook al corona 
wat de klok sloeg. Luc zijn echtgenote 
is immers huisarts. Hij weet dan ook als 
geen ander wat de impact van het virus 
op de gezondheid kan zijn. 

En daaruit trekt Luc zijn conclusies. 
"Uit respect voor alle zorgverleners, 
ben ik ook als vrijwilliger aan de slag in 
het test- en triagecentrum van onze 
regio", aldus Luc. "Ik wens iedereen 
voor 2021, meer dan ooit, een goede 
gezondheid."

Felicia start 
wenskaartactie
Felicia Van Thuyne is een actieve bij. 
Naast haar studies is ze actief in 
turnkring Sparta en heeft ze een 
studentenjob. Aan haar drukke leven 
kwam plots een einde door de 
lockdown. Felicia is echter niet iemand 
die bij de pakken blijft zitten. Al vlug 
vroeg ze zich af wat ze kon doen voor 
anderen. Want iedereen is getroffen 

door corona: niet enkel studenten 
maar ook zelfstandigen en ouderen. Zo 
rijpte het idee van de wenskaarten. 
“Niet iedereen heeft een 
‘knuffelcontact’!” zegt Felicia. 
“Daarom liet ik een kaartje drukken. 
Een aantal vrijwilligers bezorgden me 
adressen en hielpen bij het bussen van 
de kaartjes. Een gebaar dat door vele 
ouderen en zieken geapprecieerd 
werd”. En ze voegt er aan toe: “Maar 
aan diegenen die we niet bereikten: bij 
deze ook een een Zalige Kerst en 
Gelukkig Nieuwjaar gewenst!”. 

Eric geeft groenten
Eric Van den Eynde is een lokale 
tuinbouwer.   Enige tijd terug, kwam 
hij in contact met verschillende 
vrijwilligers van de sociale 
kruidenier.

In hun verhaal was hij onder de 
indruk door het doel van deze 
organisatie: “niet gratis maar aan 
sterk gereduceerde prijzen”. 
Spontaan bood hij aan om ook zijn 
steentje bij te dragen door de sociale 
kruidenier te voorzien van 
tuinbouwproducten.

“Op deze manier help ik dan ook 
effectief onze medeburgers die het 
wat moeilijker hebben” besluit een 
opgetogen Eric.

Onze 
mandatarissen 
zijn niet enkel 
actief in de 
gemeenteraad 
maar ook 
daarbuiten. 

faceratios excerum nistor 
repedi necti duciae poresequo 
beriae pos 

Annelies Verlinden is sinds 1 oktober 
minister van Binnenlandse Zaken. Zij 
was de grote verrassing in de nieuwe 
federale regering. Bijna niemand 
kende haar. Ondertussen is ze niet 
meer uit het nieuws weg te slaan. Wij 
gingen met ons nieuw Antwerps 
CD&V-boegbeeld  praten om de mens 
achter de minister te leren kennen.

Maak kennis met Annelies Verlinden

Ik ben Annelies Verlinden en kom uit 
Schoten.  Ik ben er opgegroeid, liep er 
school, leefde me uit in de 
jeugdbeweging (VKSJ), werd leidster en 
werd verkozen in de gemeenteraad. Ik 
zetelde 9 jaar voor CD&V in de 
gemeenteraad.  Vandaag woon ik nog 
steeds in Schoten.  Als advocate kon ik 
onmiddellijk na mijn studies aan de 
slag bij DLA Piper, een Brits-Amerikaans 
advocatenkantoor.  Samen met een 
collega had ik sinds 2014 de dagelijkse 
leiding van de Belgische afdeling van 
DLA Piper.

Politiek was je geen onbeschreven 
blad. U was actief bij de CD&V-
jongeren en in de gemeenteraad van 
Schoten. Wat heeft U daar geleerd? 

De kracht van politiek schuilt voor mij 
in vier pijlers: de kracht van je 
persoonlijke overtuiging, de wil om in 
groep te willen werken, de noodzaak 
om je te specialiseren op een thema en 
de gave om verbindend te 
communiceren.  Die ervaringen 
inspireren mij ook vandaag in mijn 
nieuwe opdracht als minister van 
Binnenlandse Zaken.

U bent na al die jaren nog steeds 
overtuigd christendemocraat. Wat 
trekt U hierin aan? 

De christendemocratie boeit me omdat 
zij erin slaagt om het respect voor de 
persoon én het belang van de 
gemeenschap te verzoenen.  Met 
#dichtbijjou is alles gezegd.  Laten we 
daar nu werk van maken.  Ik nodig 
iedereen uit om zijn of haar ideeën en 
reflecties op het kerstmanifest van de 
voorzitter uit te schrijven en te delen.  
Registreer U op zuurstof.be/nl-BE/  
Onze partij heeft frisse ideeën en 

geëngageerde mensen, U dus, nodig.

Met Binnenlandse Zaken hebt U 
onmiddellijk een zwaar ministerpost 
gekregen. Heeft U al grootse plannen?

Je las het allicht ook in de pers : ik heb 
de ambitie om het vertrouwen in de 
politiek en het respect voor de politie te 
herstellen.  Allebei een werk van lange 
adem.  Dat zijn mijn grootste plannen 
die ik wil realiseren met kleine 
realistische stappen.  Dat gaat dan over 
het aantrekkelijk maken van het werk 
bij de politie, het belang van levenslang 
leren of een betere juridische 
bescherming van politie- en andere 
veiligheidsmensen in functie.  Maar dit 
gaat ook over een andere manier om 
met het parlement in debat te gaan of 
over een constructieve dialoog met de 
burgers.

Tijd om in te werken was er niet. De 
coronacrisis moest worden 
aangepakt. Geen gemakkelijke 
opdracht. Hoe hebt U dit beleefd?

Zoals zo veel mensen, zeker die mensen 
die actief zijn in de zorgsector, ga ik met 
corona slapen en sta ik er mee op.  Dit 
virus bedreigt niet alleen onze 

gezondheid, het legt ons sociaal leven 
ook stil.  Daarom moeten we dagelijks 
waakzaam zijn, de evolutie van de 
cijfers goed opvolgen en indien 
mogelijk snel maatregelen nemen. 

Bent U niet bang dat U onpopulaire 
maatregelen moet nemen? 

Wij zijn verantwoordelijk voor het 
algemeen belang.  En dat maakt het 
voor een aantal mensen of 
ondernemers niet altijd makkelijk.  Bij 
elke “nationale” maatregel stelt 
iedereen de vraag: Welk effect heeft 
deze maatregel op ieders leven?  En dan 
wegen mensen – volkomen begrijpelijk 
– deze maatregel af.  En dat kan al eens 
botsen met het algemeen belang.  
Daarom moeten we elke keer tijd 
nemen om de maatregelen helder en 
duidelijk toe te lichten.

Heeft U nog een boodschap voor de 
inwoners van Kontich-Waarloos?

Nog nooit kreeg de wens voor een 
goede gezondheid zoveel inhoud.  Ik 
wens U de moed om nog enkele 
maanden vol te houden zodat we straks 
alle uitgestelde dromen van 2020 in 
2021 kunnen waarmaken.  

Politiek


