
CD&V en Jong-CD&V Kontich-
Waarloos wensen iedereen een veilige 
start van het nieuwe schooljaar!

Beter en rechtvaardiger 
subsidiesysteem voor verenigingen 
gevraagd!

Luc Blommaerts, fractieleider van CD&V, 
heeft het nieuwe  gemeentelijke 
subsidiesysteem (subsidies 
maatschappelijk belang) geëvalueerd. Dit 
nieuwe systeem vervangt de vroegere 
papierslagen. 
Het gaat voornamelijk over het bedelen van 
gemeentelijke publicaties, zoals in het 
verleden, en werken voor het beheersteam 
van de spoorwegbedding.  
Verschillende verenigingen gaan er 
financieel op achteruit. Logisch dat er dan 
slechts een achttal verenigingen meedoen. 
In totaal is er dan ook minder uitgegeven met 
het nieuwe systeem. 
CD&V Kontich-Waarloos heeft dan ook een 
punt toegevoegd op de agenda van de 
gemeenteraad in april. CD&V vroeg om beter 
te communiceren met de verenigingen maar 
vooral om het bedrag te verhogen van 12,5 
euro voor 3u werk tot 30 euro voor 3u.
Jammer genoeg ging de meerderheid hier 
niet op in.  

Luc Blommaerts : 
'CD&V Kontich-Waarloos blijft 
opkomen voor alle 
verenigingen'

 
• Het gemeentebestuur voort werkt aan de verbouwing van het gemeentehuis. Met bijna 
  5 miljoen euro wordt dit het duurste project ooit in de gemeente!
• Het gemeentepersoneel daarvoor wel tijdelijk moeten verhuizen naar het gebouw boven 
  BPOST aan de Mechelsesteenweg. Dit kost 7.740€ euro huur per maand!
• Ook het Altena-landhuis wordt verbouwd. De werken worden geraamd op 2 miljoen euro.
• Voorts de Romeo-site (hoek Duffelsesteenweg-N1) als nieuwe politiepost moet 
   ingericht worden, met opnieuw bijkomende 
   kosten!
• Ondertussen er nog geen enkele straat 
   heraangelegd of vernieuwd is!
•  Hoewel SANDER (Groen!) hier ooit een sporthal 
   beloofde, op de hoek van de N1-
   Ferdinand Maesstraat in Waarloos een 
   winkelpand en appartementen komt.
• Uit een enquête van CD&V is gebleken dat een 
   meerderheid van de bewoners terug dubbel-
   richting verkeer wenst in de korte Keizershoek 
   (tussen Drabstraat en Keizershoek).
•  Enkel op aandringen van CD&V er een tweede 
   info-vergadering rond de mega-
   verkaveling GROENINGEN is gekomen!

WIST U DAT :

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:
Mark Van Roy
http://kontich.cdenv.be/

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

in KONTICH-WAARLOOS
Kontich.cdenv.be
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CD&V Kontich-Waarloos wenst 
iedereen een veilige start van het 
nieuwe schooljaar.
Veel scholieren gaan vaak voor het 
eerst met de fiets naar school. Met de 
actie ‘Veilig schoolbegin' bezorgen we 
bij iedereen een affiche! Samen kunnen 
we iedereen oproepen om attent te zijn 
op al die kinderen, ouders en 
leerkrachten die opnieuw naar school 
gaan. Met deze affiche sensibiliseert 
ook u mee! 
Bovendien maakt u ook kans op een 
leuke prijs als u deze affiche goed 
zichtbaar ophangt aan een raam.

VEILIG TERUG NAAR 
SCHOOL!



Stijn De Bruyn is sinds begin dit jaar 
gestart als gemeenteraadslid voor 
CD&V Kontich-Waarloos!

"Als jonge papa, van Fleur en Lou, zijn mijn 
dagen goed gevuld." begint Stijn. "Toch ben 
ik blij met deze kans om me in te zetten voor 
Kontich-Kazerne en bij uitbreiding  voor heel 
onze gemeente."

Stijn is afkomstig uit een tuinbouwersfamilie 
en weet dus maar al te goed hoe belangrijk 
tuinbouw was en is in Kontich en Waarloos. 
Ook professioneel is hij nog in die sector 
actief. Maar de meesten kennen Stijn van zijn 

engagement in Kontich-Kazerne, via de 
voetbal of de Chiro. We zijn er dus van 
overtuigd dat Stijn een sterke aanwinst is voor 
de gemeenteraad! 

Miek Verschueren is gestart als 
OCMW-raadslid voor CD&V Kontich-
Waarloos.

Wat typeert Miek? 
Mijn dagen zijn al goed gevuld met het 
huishouden, mantelzorg voor mijn 94 jarige 
moeder, aandacht voor de gezinnen van onze 
4 dochters, bijhouden van onze 5 
kleindochters,... Ook zorg ik voor de Altena-
basisschool als lid van het schoolbestuur en 
ben ik vrijwilliger bij Palliatieve thuiszorg 
Antwerpen(PHA)... vertelt Miek Verschueren. 
De politiek volgde ik heel lang met argusogen 
van aan de zijkant. Mijn echtgenoot Leo 
Vermeulen stak daar, met overtuiging, heel 
veel tijd in als gemeenteraadslid, later 25 jaar 
lang als voorzitter van CD&V.  Nu krijg ik de 
kans om als OCMW-raadslid zelf mee te 

werken aan het beleid en vooral aan het 
welzijn van de mensen. 
Wat drijft u om aan politiek te doen? 
Enthousiaste mensen, ieder met zijn 
bekwaamheid en een luisterend oor kunnen 
samen zorgen voor een pittige, mooie 
gemeente!  Ik denk en werk graag mee over 
wat nuttig, goed en zinvol is voor een 
gelukkige samenleving.
Heb jij dan nog tijd voor hobby's Miek? 
Jawel! Mijn hobby’s zijn reizen, lezen, 
schrijven, naar film en concert gaan, fietsen 
en wandelen, mensen ontmoeten, genieten 
van kleine en grote dingen.

Miek Verschueren : "Als politica 
moet het welzijn van mensen 
op de eerste plaats komen."

De verbouwing van de rijkswachtsite 
(Romeo-site) is het volgende dure 
project dat niet nodig is indien er 
doordacht wordt bestuurd door 
Sander (Groen!) en N-VA. 

Door de uitbreiding van het gemeentehuis 
moet het  politiekantoor in Kontich-centrum 
sluiten, tot spijt van CD&V Kontich-Waarloos.
De meerderheid heeft nu kennelijk toch 
ingezien dat het verminderen van de 
basispolitiezorg geen goede beslissing is 
geweest. Er komt dus een nieuwe politiepost 
in Kontich. De keuze is gevallen op de Romeo-
site, op de hoek van de Koningin Astridlaan 
(N1) en de Duffelsesteenweg. Dit project roept 
vele vragen op:
• “Waarom werd dit belangrijke dossier niet 
in alle transparantie eerst besproken in de 
gemeenteraad of op een gemeenteraads-
commissie?” Sander en N-VA hebben echter 
vergeten om samen doordacht te besturen en 
hebben zo de democratische controle door 
de oppositiepartijen omzeild. CD&V vraagt 
inspraak in dit dossier.
• “Waarom moet het opnieuw een duur 
project worden?” Het voorziene  budget van 
100.000 EUR omvat enkel de kosten voor 
de trajectbegeleider. De kosten voor de 
architect en de bouw moeten nog bij het 
project worden opgeteld. Deze investering 
was echter niet nodig geweest indien de 

politie aan het gemeentehuis had kunnen 
blijven…
• “Uit de pers moeten 
we vernemen dat het 
mogelijk om een 
logistieke post zal 
gaan.  De burgers 
zouden hier zelfs niet 
terecht kunnen. Waarvoor dient deze 
politiepost dan eigenlijk en wat is eigenlijk het 
voordeel voor Kontich, Lint en Hove?”

“In dit dossier wordt de kar 
voor het paard gespannen.” 
Luc Blommaerts, fractieleider

• De meerderheidspartijen kunnen op dit 
ogenblik jammer genoeg geen duidelijke 
politieke visie op wijkwerking en onthaal 
voorleggen. N-VA en Sander beslissen eerst 
en ontwikkelen pas nadien een visie, voorzien 
voor de politieraad van oktober 2016. Voor 
CD&V is hier alle logica zoek. 
CD&V Kontich-Waarloos roept de 
meerderheidspartijen Sander en N-VA op 
om dit duur en zwak onderbouwd 
verbouwingsdossier eerst grondig voor te 
bereiden. We willen een volwaardige 
wijkpost voor al onze inwonders.

DURE START VOOR DE 
NIEUWE POLITIEPOST

LUC 
BLOMMAERTS
Fractieleider en 
politieraadslid
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Ideeën over hoe het beter kan?
Laat het ons weten en stuur uw idee of bezorgdheid 
door naar info@kontich.cdenv.be

MIEK VERSCHUEREN 
NIEUW IN OCMW-RAAD

Stijn De Bruyn gaat voor de gemeenteraad

Bert Verbessem start in de 
gemeenteraad

Bert Verbessem is een actieve 
duizendpoot en sinds kort ook 
gemeenteraadslid.

Bert is vooral gekend van de groene 
vrachtwagens die geregeld in Kontich-
Waarloos, en ver daarbuiten, te  zien zijn.  Als 
zaakvoerder was hij druk bezig dit 
transportbedrijf in goede banen te leiden. Hij 
zette zich ook actief in voor 
verkeersveiligheid met een speciale locatie 
voor spiegelafstelling en dode-
hoekopleidingen. Maar Bert is ook gedreven 
door groene energie en innovatie! Als 
'believer' van schone energie en actief in 
denktanks, draagt hij bij aan een duurzame 
samenleving. 

‘Gedreven door transport maar 
misschien nog wel meer door 
en voor Waarloos’

Door wijzigingen in het bedrijf heeft Bert 
sinds kort nog meer tijd om zich in te zetten 
voor zijn familie en zijn Waarloos. Iedereen 
komt Bert wel eens tegen op een evenement 
in Waarloos! Sinds begin dit jaar doet hij dit 
ook in de gemeenteraad.
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