
22/01/2017,11u, Sint-Ritacollege
“We wensen alle inwoners van 
Kontich-Waarloos een gezond en mooi 
2017! En een weldoordacht en goed 
overlegd beleid...” 

Politiepost definitief 
weg uit Kontich!
Ondanks protest van CD&V Kontich-
Waarloos en fractieleider Luc 
Blommaerts, heeft men het 
politiekantoor op de 
Antwerpsesteenweg toch gesloten.
Men moet nu naar het hoofdkwartier van
de politiezone HEKLA  op de Prins 
Boudewijnlaan in Edegem, voor een 
politiekantoor. Dit is nochtans niet 
bereikbaar met het openbaar vervoer en ver 
uit het centrum van het dorp. Voor CD&V 
Kontich-Waarloos is dit een onnodige 
ingreep, enkel voor de megalomane 
verbouwing van het gemeentehuis.

5,69 op 10

5,69 op 10. Dat is het resultaat dat de gemeente Kontich haalde in de enquête 
van Het Nieuwsblad naar de kwaliteit van de diensten en het beleid. Daarmee 
haalt Kontich een 280ste plaats op 308 gemeenten  In onze regio doet niemand 
het slechter. Het schepencollege heeft dus blijkbaar nog veel werk te doen.

De enquête peilde naar een achttal domeinen 
zoals de bibliotheek, de hoogte van de 
belastingen, het groenbeleid, de 
toegankelijkheid van het gemeentehuis voor 
andersvaliden. Opvallend is dat Kontich een 0 
op 10 haalt voor openbaarheid van bestuur en 
laat dit nu juist het stokpaardje zijn van de 
huidige coalitie. 
De  burgemeester toont zich in een reactie in Het 
Nieuwsblad teleurgesteld over het resultaat. Hij 
wijt de slechte punten aan de verhuis van de 
gemeentelijke diensten waardoor de kwaliteit 
van de dienstverlening achteruit is gegaan. 
Het is niet de eerste enquête die over het huidig 
bestuur werd afgenomen. Ook bij een eerdere 
enquête in 2015 was de score niet denderend. 
Toen verwees het bestuur naar het juist 
ingevoerde verkeersplan als verklaring. 
Benieuwd welke uitvlucht het de  volgende keer 
zal zijn.

KONTICH BIJ DE 
SLECHTSTE GEMEENTEN 
IN VLAANDEREN

CD&V vraagt oplossingen voor Sint-Rita wijk
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
kontich.cdenv.be
info@kontich.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenv.kontich/

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

Welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie!

Het gemeentebestuur heeft recent  2 
beslissingen genomen die de verkeerssituatie 
in de Sint-Rita wijk verder bemoeilijken. DHL 
kreeg een exploitatievergunning voor een site 
op Satenrozen waardoor er veel meer 
vrachtwagens door de Keizershoek en 
de Pierstraat rijden. In de Rompelei werd het 
aantal parkeerplaatsen drastisch verminderd 
terwijl er nu reeds een tekort is. CD&V heeft 
beide punten ter sprake gebracht op de 
gemeenteraad. CD&V vraagt aan het 
gemeentebestuur om daadwerkelijk naar 
oplossingen te zoeken. Zo zou Satenrozen een 
rechtstreekse verbinding met de Expresweg 
moeten krijgen; zoals in vorige legislatuur was 
voorzien. En voor de buurt rond het Sint-Rita 
college zou een aangepast parkeerbeleid 
moeten gevoerd worden.  

CD&V Kontich-Waarloos heeft het probleem 

van het vrachtverkeer in Satenrozen 

aangekaart.
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Het nieuwe gemeentehuis, één van de vele 

oorzaken van ontevredenheid in Kontich.



* De knip in de Ooststatiestraat 
zal vervangen worden door een 
echte ‘verdwijnpaal’, met 
openingsuren! 
* Het plan van de heraanleg 
van de Edegemsesteenweg 
werd goedgekeurd nog vóór de 
start van het openbaar 
onderzoek.
* CD&V vanuit de oppositie 
heeft bekomen dat parkeren 
met schijf 2 uur blijft en dat er 
GEEN betalend parkeren komt 
in het centrum.

* CD&V hoopt dat het 
schepencollege geen cinema 
gaat toelaten in de Meylweg. 
 

Treingebruikers zullen dan toch nog 
vrij mogen parkeren op het 
stationsplein. Het gemeentebestuur 
wou dit sterk terugdringen maar is op 
dit voornemen teruggekomen na 
interventie van CD&V. 
De meerderheid lanceerde de plannen voor 
een vernieuwd stationsplein als deel van het 
mobiliteitsplan.  Daarin werd het aantal 
parkeerplaatsen op het stationsplein 
drastisch verminderd onder meer door de 
aanleg van een toegangshelling naar de 
tunnel onder het spoor. En de overgebleven 
plaatsen zouden hoofdzakelijk 
voorbehouden worden voor 
kortparkeerders.  CD&V nam het initiatief om 
de gebruikers en de bewoners van het 

stationsplein te raadplegen.  Deze bleken 
geen voorstander te zijn van deze plannen. De 
buurt vreest met name dat de treinreizigers 
zullen parkeren in de omliggende straten wat 
daar tot overlast zal leiden. 
Met deze resultaten stelde CD&V een aantal 
vragen aan het gemeentebestuur waarop  
deze zijn plannen bijstuurde. Zo zou 
algemeen langparkeren  op het stationsplein 
toch mogelijk blijven en zou naar 
alternatieven gezocht worden voor de aanleg 
van de toegangshelling. CD&V toont zich 
tevreden met dit resultaat en hoopt op een 
vervolg. 

Ooit beloofde SANDER een Park Spoor 
Oost! Nu werken ze met N-VA samen 
aan een verkaveling van 651 
wooneenheden. Het dossier ligt zo 
goed als klaar. 

Meer wijk dan park

Met de mooie titel 'Parkwijk' gaat men al snel 
voorbij aan het feit dat dit een verkaveling  
wordt van 651 wooneenheden, wat 
overeenstemt met zo'n 1400 nieuwe 
inwoners. Dit wordt meteen de grootste 
verkaveling ooit in onze gemeente!
Veel woonentiteiten zullen worden 
ondergebracht in "walwoningen" : een  muur 
van appartementsblokken die het lawaai van 
de E-19 moet tegenhouden. Hierin zijn onder 
meer 68  sociale woningen voorzien. 
Opvallend: dit idee komt van een 
studiebureau dat in  Antwerpen pleit voor een 
overkapping van de  ring. Kontich is dus 
blijkbaar Antwerpen niet. 
Luchtkwaliteit en fijn stof vormen voor 
sociale woningen blijkbaar geen probleem. 
Tegelijk creëert men een sociaal getto, iets 
wat de meeste planontwikkelaars geen goed 
idee vinden.  
Voorts compenseert het voorziene park 
nauwelijks de nieuwe bebouwing, Voor de 
verkiezingen zou er volgens Sander een park 
van 20 hectare komen. Daar schieten er nu 

nog 6 hectare van over.
Tot slot ligt deze verkaveling grotendeels in 
een laaggelegen en drassig gebied dat nu al 
vaak met problemen kampt bij hevige 
regenval.

Impact op de mobiliteit

651 wooneenheden betekenen in de praktijk 
minstens evenveel, maar vast en zeker nog 
veel meer extra auto's voor Kontich. Deze 
kunnen enkel weg langs de Expresweg en de 
Pierstraat, die beide moeten heraangelegd 
worden.
De Pierstraat zou zelfs worden geknipt voor 
doorgaand verkeer. In de praktijk gaat dit 
neerkomen op een verkeersinfarct voor ons 
dorp, dat nu al kreunt onder de 
verkeersdrukte. De vraag is ook hoe  het Sint-
Ritacollega en de bijhorende sporthal voor 
het autoverkeer toegankelijk blijven. Niet 
iedereen woont op fietsafstand.
Het voorzien van een fietstunnel is zeker 
positief, maar deze ligt op een onlogische 
plaats, met name niet op de fietsas vanuit het 
centrum naar het Sint-Ritacollege.  Een tunnel 
in de Drabstraat is o.i. veel logischer.

“Ooit beloofde Sander een park 
van 20hectare. Nu werken ze 
mee aan een verkaveling van 
651 wooneenheden.”

GROENINGEN : MEER 
WIJK DAN PARK

Walwoningen 
langsheen de 
E19
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En jij? Hoe zou jij het aanpakken?
Laat het ons weten en stuur je suggesties door naar 
info@kontich.cdenv.be.

PLAN STATIONSPLEIN 
BIJGESTUURD NA 
INTERVENTIE CD&V
CD&V bevraagt gebruikers en bewoners

Wist u dat?

OCMW Kontich-Waarloos 
pakt uit met nieuw thuiszorg- 
en mantelzorgplan
Het OCMW van Kontich-Waarloos 
heeft recentelijk actieplannen voor 
thuiszorg en mantelzorg uitgewerkt. 
Het komt hiermee tegemoet aan een 
belangrijk aandachtspunt voor de 
vele mantelzorgers in onze gemeente. 
 
 
Op de Raad voor maatschappelijk welzijn - 
ook wel OCMW-raad genoemd - van 28 
november 2016 is het nieuwe thuiszorg- en 
mantelzorgplan goedgekeurd. OCMW-
raadsleden van CD&V Miek Verschueren en 
Mark Van Roy zijn bijzonder opgetogen met 
de goedkeuring van de nieuwe actieplannen 
voor thuiszorg en mantelzorg. De 
dienstverlening voor deze vrijwilligers zal 
hiermee verder uitgebreid worden en het 
OCMW zal zijn regierol als zorgondersteuner 
verder ontwikkelen.
 
Een lokaal informatiepunt moet helpen om 
hulpverleners wegwijs te maken in het 
papierwerk en de zorginstanties. Het komt 
hiermee tegemoet aan een belangrijke vraag 
van de inwoners in onze gemeente, zeker met 
het oog op een verdere vergrijzing. Eerder 
was ook al gebleken dat dit onderwerp leeft 
in onze gemeente, na een info-avond van 
CD&V Kontich-Waarloos, georganiseerd 
door Maria Cools, Miek Verschueren en 
Christophe Hellemans.

3

Weldra een verdwijnpaal in plaats van een knip 

in de Ooststatiestraat.




