
Het parlement heeft een wet goedgekeurd 
waardoor het erfrecht vanaf  1 september 
fundamenteel wijzigt. CD&V 
parlementslid Servais Verherstraeten 
komt ons op 7 februari 2018 alles vertellen. 
Dit gaat door in zaal Berkenhof (Waarloos); 
aanvang om 20 uur. 

Graag lichten we nu reeds een tipje van de 
sluier op. Volgende punten wijzigen :

• de erfrechterlijke reserve: het bedrag 
dat voorbehouden is voor de kinderen 
wijzigt en de reserve voor ouders wordt 
afgeschaft en vervangen door een 
onderhoudsvordering

• de waarde van de giften die tijdens het 
leven worden geschonken worden 
voortaan berekend op de datum van de 
schenking en niet meer op de datum van 
het overlijden

• ouders en kinderen (of andere 
erfgenamen) kunnen voortaan tijdens 
het leven een  akkoord over de 
toekomstige nalatenschap treffen

• de rechten van de langslevende 
echtgeno(o)t(e) wordt meer in 
evenwicht gebracht met deze van de 
kinderen.

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:
info@kontich.cdenv.be
http://kontich.cdenv.be/

in Kontich-Waarloos
Kontich.cdenv.be
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CD&V Kontich-
Waarloos wenst u 
een mooi 2018
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CD&V Kontich-Waarloos wenst 
iedereen een warm en mooi 
2018! 

We wensen de inwoners van Kontich-
Waarloos ook een meer doordacht 
beleid, waarbij er effectief naar u 
geluisterd wordt.   
Tal van dure projecten, zoals het 
gemeentehuis of de voormalige 
rijkswachtsite, zijn immers geen 
prioriteit voor de burger die alle dagen 
in de file staat. De verkaveling 
Groeningen is dan weer een 
verkeersinfarct in wording. 
Telkens weer moet CD&V aandringen 
op de nodige inspraak en overleg met 
de bewoners.  In oktober 2018 krijgt u 
de kans om mee het beleid te bepalen. 
Uw stem bepaalt dan mee de toekomst 
van ons dorp.
 
Aarzel niet om al op 21 januari naar onze  
nieuwjaarsreceptie te komen en alvast 
van gedachten te wisselen.
Hopelijk tot dan!

Van harte welkom op onze 
nieuwjaarsreceptie

Zondag 21 januari 2018

Vanaf 11u, Berkenhof

F. Maesstraat 95, Waarloos

Uw mandatarissen
Luc Blommaerts, Begga Van linden, Eddy Verbist, Stijn 
De Bruyn, Bert Verbessem, Eric Van den Eynde, Miek 
Verschueren en Mark Van Roy

INFOAVOND OVER NIEUW ERFRECHT
OP 7 FEBRUARI 2018 IN BERKENHOF



CD&V gemeenteraadslid 
Bert Verbessem voor het 
gemeentehuis van Waarloos.

Bert Verbessem  geeft 
trouwers in Waarloos mooi 
huwelijksgeschenk

Laat ons uw idee 
weten!

Uw idee of uw probleem is belangrijk voor 
ons. Laat het ons weten via 
info@kontich.cdenv.be of via onze 
mandatarissen. Zo kunnen we dit 
probleem aankaarten of het opnemen in 
ons programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

Zelf interesse om mee te doen? Laat het 
ons dan ook zeker weten! 

Wie droomt er  in Waarloos niet van 
om eerst voor de burgemeester in  
een mooi statig decor het ja-woord 
te geven en daarna te voet naar de 
kerk te gaan? Dankzij CD&V 
gemeenteraadslid Bert Verbessem 
kunnen de trouwlustigen deze 
droom opnieuw waarmaken. 
Tot hun grote verwondering kregen 
tenminste vier trouwlustige paren uit 
Waarloos van het schepencollege te horen 
dat het niet meer mogelijk was om te 
trouwen in het oude gemeentehuis van 
Waarloos. Blijkbaar had het college van 
burgemeester en schepenen deze 
beslissing in het geniep genomen. Als 
reden werd aangehaald dat de trouwzaal 
nu voor andere doeleinden wordt 
gebruikt, namelijk door de dorpsraad die 
er ... 8 keer per jaar vergadert. 

Voor het college mochten de 
trouwlustigen zich op een zaterdag naar 
het centrum begeven. Dat het dan ook 
bijzonder druk is door de markt,  is bijzaak.
 De inwoners van Waarloos waren dan ook 
niet tevreden met deze beslissing. En ook 
de dorpsraad vroeg aan het college om 
deze beslissing te herzien. Hierop is dan op 
13 juli 2017 het volgende antwoord 
gekomen: “Het college van burgemeester 
en schepenen heeft beslist dat er niet 
getrouwd wordt in Waarloos”. 
Bert Verbessem, inwoner van Waarloos, 
liet het hier niet bij. Hij vroeg in de 
gemeenteraad een stemming over het 
gebruik van het oude  gemeentehuis 
van Waarloos. Na de nodige discussie 
en met een wisselmeerderheid besliste 
de gemeenteraad dat er opnieuw mag 
getrouwd worden in Waarloos.

Ondanks enkele bijsturingen blijft het 
duidelijk dat het verkeerscirculatieplan van 
het schepencollege meer na-  dan voordelen 
biedt. De voorbije maanden hebben een 
aantal gekende  handelszaken in Kontich 
hun  deuren gesloten, met name het 
Krantenbarreke, fotograaf Lucas,  
klasseslager Jean en Cosi, Cosa.  Ook andere 
winkels zijn nog steeds bevreesd voor hun 
toekomst. Zeker omdat de meerderheid het 
aantal parkeerplaatsen in het centrum van 
de gemeeente drastisch wil inperken bij de 
heraanleg van de centrale pleinen.
Ook de gewone Kontichnaar vindt nog elke 
dag hinder van het verkeerscirculatieplan. 
Zeker nu de Edegemsesteenweg  wordt 
heraangelegd. Dat wegenwerken het 
verkeer bemoeilijken is onvermijdelijk. De 
vraag stelt zich echter of er voldoende 
maatregelen zijn genomen om de overlast 
tot een minimum te beperken. En  ook het 
verkeersplan speelt mee omdat het hier om 
één van de "concentratiestraten" gaat.
 CD&V stelt vast dat het bestuur te weinig 
rekening houdt met opmerkingen van 
burgers. Dit geldt trouwens niet alleen met 
betrekking tot de impact van de werken 
maar ook over de plannen zelf.  Het belang 
van de Edegemsesteenweg mag trouwens 
niet onderschat worden door de 

aanwezigheid van twee scholen, Altena en 
het VTI.
Zelf heeft de CD&V destijds 47 voorstellen 
gedaan om de verkeerssituatie in Kontich te 
verbeteren. Tot onze spijt moeten we 
vaststellen dat het gemeentebestuur 
hiermee geen rekening houdt. Het is zelfs 
niet tot een volwaardig debat in de 
gemeenteraad gekomen. 
In de nabije toekomst zullen de problemen 
nog verder vergroten gelet op alle 
verkavelingsprojecten die momenteel 
lopende zijn: Schaepenhaegen, 
Infanterielaan,  Holle  Weg, Keizershoek, 
Groeningen... Het aantal inwoners zal de 
komende jaren fors toenemen, en dat geldt 
dus ook voor het aantal auto's. 
Wist je dat:

• De ijspiste 80 parkeerplaatsen kost: 
waarom staat de piste niet in het 
park?

• Het aantal verkeersongevallen 
daalt: logisch want Kontich staat stil.

• Kontich volgens het Nieuwsblad niet 
goed bestuurd wordt: plaats 275 op 
308.

• Sander en N-VA pas een 
woonbehoeftestudie bestellen na 
de goedkeuring van Groeningen.

CD&V fractieleider Luc Blommaerts en één 

van de winnaars "veilig schoolbegin".

Winnaars veilig 
schoolbegin
Net zoals vorig jaar organiseerde CD&V 
Kontich-Waarloos een affichecampagne 
rond een veilig schoolbegin. De affiches 
doken overal in Kontich en Waarloos op. 
Bedankt allemaal!
Uit alle deelnemers wonnen er drie een 
waardebon voor de soepbistro “Soep 
t’erin” in het parklokaal in het centrum van 
Kontich. Op deze manier ondersteunt 
CD&V Kontich-Waarloos meteen ook 
lokaal ondernemerschap.

VIVO-VERKEERSPLAN EIST 
WEER EEN NIEUW SLACHTOFFER
Het Krantenbarreke in de Ooststatiestraat zoekt een overnemer. De reden is 
niet ver te zoeken. Te weinig klanten als gevolg van de beruchte knip. Ook elders  
zorgt het zogenaamde VIVO-plan voor de nodige problemen. Denken we maar 
aan de verkeerschaos als gevolg van de werken in de Edegemsesteenweg.




