
Met Luc Blommaerts, Begga Van linden en 
Bert Verbessem was de top 3 van onze lijst 
reeds bekend gemaakt. 

Ondertussen zijn er tal van andere 
kandidaten bevestigd die zich willen inzetten 
voor een beter Kontich-Waarloos.
Het gaat  over mandatarissen zoals Eric Van 
Den Eynde of Mark Van Roy.  Eddy Verbist zal 
met zijn jarenlange ervaring ditmaal 
aantreden als lijstduwer. 
Daarnaast zijn er ook tal van nieuwe krachten 
of oude bekenden die hun schouders willen 
zetten onder onze lijst.

Op bovenstaande foto's kan u onder meer  
Daniëlle Sys, Stephan Buelens, Tim Ruytjens 
en Hilde Van Den Bossche terugvinden. Onze 
jongste kandidaat, Felicia Van Thuyne,  wordt 
elders in dit blad voorgesteld.

Samen gaan we voor een Kontich-Waarloos 
waar de nadruk moet liggen op een 
duurzaam, aangenaam en sociaal dorp. We 
willen ook prioritair werk maken van een 
aantal centrale pleinen, het heraanleggen 
van straten en fietspaden,  de noordelijke 
ringweg voorbereiden... Kortom, DE WEG 
VOORUIT.

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&V werking 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
info@kontich.cdenv.be
Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/cdenv.kontich/

in Kontich-Waarloos
Kontich.cdenv.be
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Kontich-Waarloos 
en de weg vooruit
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"CD&V Kontich-Waarloos zit 
niet stil" aldus voorzitter Dirk 
Tuymans.
Na onze geslaagde informatieavond 
rond het vernieuwde erfrecht 
hebben we een gelijkaardig 
informatiemoment georganiseerd 
rond de vernieuwde opleiding om 
een rijbewijs te bekomen.
Nadat eerder al onze eerste 3 
kandidaten zijn vastgelegd, hebben we 
ondertussen tal van andere kandidaten  
bevestigd voor de verkiezingen in 
oktober.  In dit Wij-blad stel ik u graag 
aan onze jongste kandidate voor.
Verder blijven we kritische oppositie 
voeren en constructieve voorstellen 
lanceren met een toekomstvisie voor 
Waarloos, ondersteuning van 
zorgbehoevenden op 14 oktober  en 
eerder al met de gevraagde 
busverbinding tussen Waarloos en 
Mechelen.
Ook onze website is volledig vernieuwd. 
Neem gerust een kijkje op 
http://kontich.cdenv.be/

Wij gaan voor een fietsvriendelijk 
dorp, met aandacht voor alle soorten 
mobiliteit.

Felicia Van Thuyne : Een pittige 
dame met frisse ideeën

Bert Verbessem, Eddy Verbist en Tim 
Ruytjens gaan voor  de toekomst van 
Waarloos

Een aantal 
kandidaten van 
CD&V Kontich-
Waarloos

ONZE KANDIDATEN STAAN KLAAR 
VOOR U EN VOOR KONTICH-WAARLOOS



Felicia Van Thuyne gaf onlangs 
de introductie tijdens de 
infoavond van CD&V over de 
vernieuwde rijopleiding.

Felicia Van Thuyne bouwt 
mee aan het Kontich van 
morgen
Felicia - 20 jaar - studente

JONG-CD&V Kontich-
Waarloos steunt 
buitenspeeldag en 
kuist speelterrein op
Voor Jong-CD&V Kontich-Waarloos is het 
belangrijk dat de jeugd in ons dorp kan 
spelen op goed onderhouden en propere 
speelterreinen. De buitenspeeldag op 18 
april  was dan ook een belangrijk initiatief. 
Om dit te ondersteunen, ging Jong-CD&V 
Kontich-Waarloos alvast op pad om het 
speelterrein achter het zwembad op te 
kuisen en het zwerfvuil op te ruimen. Op 
deze manier wenste Jong-CD&V Kontich-
Waarloos iedereen een fijne en propere 
buitenspeeldag!

Met haar 20 jaar is Felicia Van Thuyne de 
jongste kandidaat op de lijst. Ondanks 
haar jonge leeftijd, is ze zeer gedreven en 
erg gemotiveerd. 

Als studente kleuteronderwijs, heeft ze 
een hart voor kinderen en opleiden. Haar 
sociale inborst blijkt ook in turnkring 
Sparta, waar ze mee de jonge kinderen 
helpt en begeleidt. 

Daarnaast werkt Felicia ook geregeld in 
café Den Eendracht in Kontich centrum, 
naast de kerk. Door haar werkervaring 
weet Felicia maar al te goed wat er reilt en 
zeilt in het dorp, en beseft ze maar al te 
goed wat er de komende 6 jaar moet 
worden aangepakt.

Felicia heeft dan ook de moed genomen 
om de handen uit de mouwen te steken en 
zich effectief als kandidaat geëngageerd. 
Vanaf de 5de plaats op de lijst van CD&V 
Kontich-Waarloos zal ze zich mee inzetten 
voor een beter  en een meer sociaal dorp.

Als inwoner van Kontich centrum, weet ze 
maar al te goed welke problemen het VIVO 
en de verdwijnpaal in de Ooststatiestraat 
alle dagen veroorzaken. De vele files en 
mobiliteitsproblemen zijn voor haar een 
belangrijk probleem. Voor haar mag deze 
paal gerust verdwijnen.

Daarnaast is ook jeugd een belangrijk 
aandachtspunt voor haar. Samen met de 
andere jong-cd&v'ers heeft ze onlangs nog 
het speelterrein aan het zwembad 
opgekuist, ter voorbereiding van de 
buitenspeeldag.

Kortom, Felicia zet zich in voor de weg 
vooruit. We zijn dan ook bijzonder blij dat 
Felicia zich wil inzetten;  we wensen haar 
dan ook veel succes!

Reeds in 2008 heeft de toenmalige 
meerderheid met CD&V de intentie 
genomen om het recreatiegebied in 
Waarloos te vergroten.  Op die manier 
hebben de bestaande verenigingen in 
Waarloos meer rechtszekerheid in de 
toekomst.

Zo willen onder meer de Veteranen hun 
chalet kunnen vergroten en ook andere 
verenigingen die dat wensen, moeten een 
vaste stek kunnen krijgen ter plaatse. We 
denken dan bijvoorbeeld aan de fanfare of 
de duivenvereniging. Ook de kerkfabriek 
van Waarloos liet dit idee verder groeien en 
droomde ervan om de Chiro in nieuwe 
lokalen te huisvesten. Dit zou bijvoorbeeld 
kunnen achter de gemeentelijke crèche ’t 
Wisterke, op een terrein waar het nieuwe 
basketplein moet komen. Deze nieuwe 
lokalen moeten ook beschikken over 
vergaderlokalen die ter beschikking staan 
voor alle lokale verenigingen. 

Daarnaast steunen wij nog steeds de bouw 
van een woonzorgcentrum, zodat ook de 
senioren in Waarloos een betaalbare oude 
dag kan gegarandeerd worden. 

CD&V Kontich-Waarloos wil dit 
toekomstplan, na 6 jaar stilstand, op korte 
termijn realiseren. Dit moet  in nauw overleg 
en samenspraak met de Waarloose 
verenigingen en de dorpsraad gebeuren, 
zodat er ruimte is voor inspraak en 
participatie. 

Bert Verbessem, Eddy Verbist en Tim 
Ruytjens zijn  dan ook zeer verheugd dat  
andere partijen zich eveneens achter deze 
ideeën scharen.  Op die manier kan er na de 
verkiezingen effectief werk gemaakt 
worden van een toekomst voor Waarloos, 
haar verenigingen en haar inwoners.

Laat ons dan ook samen aan de toekomst 
van Waarloos bouwen. CD&V Kontich-
Waarloos #dewegvooruit.
.

Iedereen mee, ook op 
14 oktober aldus Luc 
Blommaerts

Luc Blommaerts stelde op de 
gemeenteraad van mei voor om ouderen 
met zorgnoden en minder mobiele 
mensen te helpen bij het stemmen, door 
o.a. te voorzien in een stembureau in het 
woonzorgcentrum, te oefenen voor het 
elektronisch stemmen of aangepast 
vervoer voor minder mobiele mensen te 
voorzien.

WERK MAKEN VAN EEN 
TOEKOMSTVISIE VOOR WAARLOOS

" Laat ons werk maken 
van een toekomstvisie 
voor Waarloos en de 

verenigingen" aldus Bert, 
Eddy en Tim




