
1. Aandacht voor mobiliteit en 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

5 PRIORITEITEN VOOR 
ONZE GEMEENTE 

Samen voor het 
Kontich-Waarloos 
van morgen!
Onze prioriteiten!

KONTICH-WAARLOOS
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EEN LEEFBARE GEMEENTE

CD&V is een partij die zowel aandacht heeft voor het individu als voor de gemeenschap waarin hij of zij 
leeft. Mensen leven immers samen. Daarom pleit CD&V voor een gemeente waar iedereen zich thuisvoelt, 
waar aandacht is voor alle noden van jong en oud, met speciale aandacht voor de zwaksten.

Steun aan verenigingen

Voor CD&V is het niet de taak van de gemeente om alles zelf te regelen. Mensen moeten zelf initiatief kunnen 
nemen. De gemeente moet wel voor de nodige ondersteuning zorgen. Dit kan door het geven van materiaal, door 
het verstrekken van subsidies of via renteloze leningen. Kontich-Waarloos is een gemeente die rijk is aan 
verenigingen. Dit moet zo bljven.

Sterke punten behouden, zwakke wegwerken

Onze gemeente beschikt reeds over heel wat voorzieningen. Kontich-Waarloos scoort goed inzake jeugdwerking, 
cultuur, sport en ouderenwerking. Maar we zouden het gebruik van het Halfdiep verder kunnen stimuleren voor 
onze verenigingen. Ook de nood aan bijkomende sportinfrastructuur is groot.

Wat betreft kinderopvang en de ouderenzorg zijn de noden groot. Met  't Wisterke, nog een initiatief van het 
bestuur waar CD&V deel van uitmaakte, scoort Waarloos goed inzake kinderopvang. In andere wijken is het minder. 
Zo is er in het centrum grote onduidelijkheid omwille van de geplande verkoop van het huidige OCMW-gebouw. 
We ijveren ook voor buitenschoolse kinderopvang in Kontich-Kazerne. Ook dient de kinderopvang voor iedereen 
toegankelijk en betaalbaar te blijven.

In Kontich zal het aantal ouderen sterker toenemen dan in de buurgemeenten. Met uitzondering van het centrum 
scoort Kontich echter zwak inzake woonvoorzieningen. De gemeente moet initiatieven ondersteunen om in elke 
wijk een woonzorgcentrum en/of sociale assistentiewoningen op te richten zodat ouderen in hun eigen 
omgeving kunnen blijven wonen. Om iedereen de kans te geven zo lang mogelijk thuis te wonen, moet de 
gemeente ondersteuning aanbieden met uitgebreide thuiszorgdiensten. Ouderenzorg is dan ook een absolute 
prioriteit voor CD&V.

.

Het volledige programma vindt u op: kontich.cdenv.be

EEN SOCIALE GEMEENTE

Kontich-Waarloos moet een leefbare gemeente blijven: een gemeente waar het autoverkeer onder controle 
is en waar ruimte is voor fietsers. Een gemeente met aangename pleinen en een veilige gemeente.

Verkeer

Voor CD&V kan en moet het huidige mobiliteitsplan worden bijgestuurd, niet door dure externe studies te bestellen 
maar door rekening te houden met de burger. Daarom pleit CD&V voor de oprichting van een mobiliteitsraad. 
CD&V blijft ook ijveren voor de aanleg van een noordelijke ringweg om het autoverkeer dat niet in het centrum hoort, 
rond te leiden. Waarloos dient over betere busverbindingen te beschikken. En in het bestuursakkoord moet een 
afzonderlijk hoofdstuk over Koning Fiets worden opgenomen : nieuwe fietspaden langs drukke straten, veilige 
oversteekplaatsen en voldoende fietsenstallingen. 

Aangename omgeving

Kontich beschikt over heel wat pleinen. De meeste zijn echter aan herwaardering toe. Erg is het gesteld met het 
Stationsplein, dat nochtans het visitekaartje voor onze gemeente kan zijn. In het centrum moet het Sint-Jansplein als 
eerste worden aangepakt gevolgd door het gemeenteplein. Daarbij dient de nodige aandacht te worden besteed aan de 
parkeerproblematiek. Aantrekkelijke centra creëren aangename winkelkernen. De schaatsbaan moet opnieuw in het park : 
dat is aangenamer en veiliger en betekent meer parkeerpaatsen tijdens de drukke eindejaarsperiode. 

Ook de voet- en fietspaden moeten goed onderhouden worden. Net zoals de parken en plantsoenen moeten ze 
proper gehouden worden. 

Een aangename omgeving betekent ook voldoende en toegankelijk groen. CD&V pleit resoluut voor het behoud van de 
open ruimte. De bestaande natuurgebieden moeten worden uitgebreid en toegankelijk gemaakt voor de burger. Ook 
de parken moeten worden opgewaardeerd. 

Veiligheid

Een leefbaar Kontich-Waarloos betekent ook een veilig dorp. Dit betekent dat de politie nabij moet zijn. Vandaar dat 
CD&V pleit voor een politionele wijkwerking en het behoud van een politiepost in de gemeente. De politie dient 
ook gebruik te maken van moderne technologieën. CD&V is voorstander van camera-controle op de grote 
invalswegen. 

.Het volledige programma vindt u op : kontich.cdenv.be




