
N-VA en Sander (Groen) leggen 
adviezen over Groeningen naast zich 
neer en keuren megaverkaveling goed.

Wist je dat...

De verbouwingen aan het gemeentehuis pas  
recentelijk zijn gestart en nog tot in 2018 
duren? Kostprijs : meer dan 5 miljoen euro.

De meerderheid pronkt met verminderde 
ongevalstatistieken, maar dat de ongevallen 
zich vooral verplaatst hebben van het 
centrum naar de rand en de N1?

De natuurvereniging Natuurpunt "Oude 
Spoorweg" een cultuurprijs heeft gekregen 
van het college van burgemeester en 
schepenen? Dat dit toch opmerkelijk is 
aangezien een schepen van de  Dorpslijst 
Sander tot voor kort zelf bestuurder en 
uithangbord van deze vereniging was?

De walwoningen in Groeningen nu al de 
bijnaam krijgen "The wall of shame"?

Het nog steeds totaal onduidelijk is wat het 
juiste doel is van de nieuwe politiepost aan 
de Duffelsesteenweg. Kostprijs : 2,5 miljoen 
euro?

CD&V blij is met het feit dat de meerderheid 
heeft bekomen dat De Lijn meer 
busverbindingen met Waarloos gaat 
voorzien.

Begga Van linden is Jef Plasmans opgevolgd als lid van de gemeenteraad. Begga  
zetelde reeds tijdens de vorige legislatuur in de gemeenteraad en van 2012 tot 
2015 was Begga lid van de OCMW-raad. Kortom een vrouw met ervaring. 

Met oom Jef Van linden, voormalig burgemeerster, en vader Francois Van linden, voormalig 
afdelingssecretaris, zit de politiek de familie Van linden in de genen. Begga moet het klappen 
van de zweep dus niet ontdekken, maar kent het politieke reilen en zeilen in Kontich-Waarloos 
maar al te goed.

Ze wil in de fractie in de gemeenteraad een frisse 
wind doen waaien. Wonende in de Keizershoek, 
zal ze zeker de belangen van de mensen in het 
centrum en de Sint-Ritawijk ten volle 
verdedigen. Door het VIVO-plan en de recente 
goedkeuring van de Groeningen-verkaveling, 
beide door N-VA en Sander (Groen), zal 
mobiliteit een belangrijk aandachtspunt 
worden in de volgende jaren.

Begga is moeder van 2 tienerdochters. 
Daarnaast is ze nog werkzaam in een 
verzekeringskantoor in Kontich. Begga staat 
dan ook midden de mensen in Kontich. 

BEGGA VAN LINDEN 
IN GEMEENTERAAD

CD&V in dialoog : Mobiliteitsbeurs
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
(info@kontich.cdenv.be)
www.kontich.cdenv.be

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

in KONTICH-WAARLOOS
Kontich.cdenv.be

Wijblad  van CD&V-Kontich-Waarloos Oktober 2017
,,

N-VA en Sander (Groen) hebben de 
Megaverkaveling Groeningen, tussen 
de E19, de Expressweg en de Pierstraat,  
goedgekeurd.  Ze hebben daarbij de 
negatieve adviezen van de lokale 
adviesraden naast zich neergelegd.  
CD&V Kontich-Waarloos stelt zich veel 
vragen bij deze verkaveling, met onder 
meer een fietstunnel op een foute 
plaats, walwoningen die vlak naast de 
E19 gebouwd worden en een slechte 
verkeersontsluiting waarbij het 
verkeer in Kontich nog meer tot 
stilstand zal komen.

Megaverkaveling 
Groeningen gestemd

CD&V Fractieleider Luc Blommaerts.

CD&V wil op zoek gaan naar manieren om een 
betere en gezondere mobiliteit te realiseren in  
de zuidrand van Antwerpen. Het is een centraal 
thema in onze mobiliteitsbeurs op 14 oktober, 
samen met de CD&V-afdelingen van de 
buurgemeenten en Ludwig Caluwé en Dirk De 
Kort.

Om de fiets Koning te kunnen maken, moeten 
we werken aan rustigere woonwijken en 
veiligere straten. Een Koning Fietsbeleid kan 
dus niet zonder ook na te denken over auto en 
openbaar vervoer. Dus iedereen van harte 
welkom om hierover te discussiëren. 

Mobiliteitsbeurs  :  14 oktober 2017 van 10u 
tot 14u, De Schrans, Molenveldlaan 4, 
Edegem

Ook de affiche-campagne "veilig schoolbegin" 

sensibiliseert rond een duurzame en veilige 

mobiliteit
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Begga Van linden en afdelingsvoorzitter Dirk 

Tuymans bij het afscheid in de OCMW-raad.



Met grote droefheid vernamen we enige tijd 
geleden het overlijden van Robert Zeuwts. 
 
Robert is jarenlang een vertrouwd gezicht van 
CD&V Kontich-Waarloos geweest in 
verschillende lokale en bovenlokale 
instanties. Velen kenden hem als voorzitter 
van de OCMW-raad van Kontich, als voorzitter 
van de raad van bestuur van de sociale 
huisvestingsmaatschappij "Volkswoningen 
van Duffel", of als penningmeester van de 
CD&V-afdeling Kontich-Waarloos. 

 Wij zullen zijn gedreven en warme inzet voor 
de zwakkeren in de samenleving missen en 
steunen zijn ganse familie. 

Het skateterrein achter het zwembad 
ligt er onderkomen bij. Er was een 
budget voor de herinrichting voorzien 
in de gemeentebegroting, maar dit 
budget is plots uitgesteld. Jong-CD&V 
Kontich-Waarloos vraagt zich af of het 
skateterrein slachtoffer is van de dure 
bouwprojecten van het 
gemeentebestuur en dringt aan op een 
oplossing. 

Voor Jong-CD&V Kontich-Waarloos moet er in 
Kontich-Waarloos voldoende ruimte zijn 
voor de jeugd om te spelen. Goede 
speelpleinen en -ruimtes zijn dan ook van 
groot belang. Het skateterrein achter 
sportcentrum de Nachtegaal en de 

voetbalterreinen is centraal gelegen en al 
jaren een mooi speelterrein in het centrum 
van onze gemeente. Het laat tal van sporten 
toe : skaten, steppen, inline skaten,... 

Het is dan ook erg spijtig dat het 
gemeentebestuur (N-VA en Sander) blijkbaar 
wel miljoenen wil spenderen aan 
vastgoedprojecten zoals de verbouwing van 
het gemeentehuis, maar dan wel de beperkte 
budgetten schrapt voor de heraanleg van het 
skateterrein. 
Tim Ruytjens en Mark Van Roy van Jong-CD&V 
Kontich-Waarloos dringen dan ook aan bij de 
schepen van Jeugd om hier wel werk van te 
maken en een ambitieus plan voor deze 
speelsite voor te leggen aan de Jeugdraad. 

Na 47 jaar heeft Jef Plasmans in 
september afscheid genomen van de 
gemeenteraad. Jef kan terugblikken 
op een rijkgevulde politieke loopbaan. 
Jef is 27 jaar schepen geweest en 3 
jaar burgemeester. 
 Jef werd in 1970 voor het eerst verkozen . Het 
was een wonderlijk jaar want ook  
leeftijdsgenoot Jef Van  linden schopte het tot 
in de gemeentraad. De CVP-jongeren 
vormden toen met 3 raadsleden op een totaal 
van 15 een belangrijke vernieuwing in de 
Kontichse gemeenteraad. De 
daaropvolgende decennia zullen beide 
Jeffen het politieke lief en leed met elkaar 
delen. 
Jef Plasmans werd in 1970 onmiddelijk 
schepen met als bevoegdheden jeugd, sport 
en cultuur. De eerste fase van het 
sportcentrum, de aankoop van het  
Beukenhof (de huidige academie) en de 
aankoop van het Sint-Anna rustoord werden 
toen gerealiseerd.
In 1976, ten tijde van de fusie met Waarloos, 
behaalde de toenmalige CVP een absolute 
meerderheid. Door de overstap van   enkele 
mandatarissen kwam de CVP toch op de 
oppositiebanken terecht. Jef leerde de rol van 
raadslid in de oppositie kennen. 
In 1982 werd de CVP opnieuw lid van de 
meerderheid. Als eerste schepen kreeg  Jef 
Plasmans  de bevoegdheden ruimtelijke 

ordening en cultuur. In deze tijd werd het 
dorpscentrum heraangelegd.
Na de verkiezingen van 1988 ontstond er een 
woelige periode waarbij uiteindelijk Jef 
Plasmans in 1992 tot burgemeester werd 
benoemd en dit bleef tot het einde van de 
legislatuur. Hoewel Jef in 1994 voor Kontich-
Waarloos Anders koos, keerde hij in 2000 
terug naar de roots onder de vorm van een 
kartellijst CVP-Kontich Waarloos Anders. De 
daaropvolgende 12 jaar was Jef Plasmans  
schepen van financiën. Het is ook in die 
functie dat velen Jef zullen kennen: als de 
man die nauwgezet de financiën en de schuld 
van de gemeente beheerde.  Dat de inwoners 
van Kontich-Waarloos lage belastingen 
moeten betalen, is dan ook in grote mate de 
verdienste van Jef Plasmans.  Overigens was 
hij als professor econometrie de geschikte 
man om deze functie waar te nemen. In 2012 
maakte Jef, net als de rest van de CD&V, 
noodgedwongen de stap naar de oppositie. 

Niettegenstaande zijn intellect, bleef hij in de 
omgang steeds een volksmens. Zo blijft hij 
altijd vol toewijding werken in zijn moestuin. 
Kenmerkend voor Jef was ook zijn  
goedlachsheid en zijn typische lach. CD&V 
Kontich-Waarloos is Jef enorm dankbaar en 
erkentelijk voor zijn engagement en 
realisaties voor de partij en voor de 
gemeente.

JEF PLASMANS STOPT 
ALS GEMEENTERAADSLID

JEF 
47 jaar gemeenteraad
27 jaar schepen
3 jaar burgemeester
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Heb jij nog suggesties of ideeën?
Laat het ons weten en stuur het door naar info@kontich.cdenv.be

JONG-CD&V VOOR 
HERAANLEG 
SKATETERREIN!
Skateterrein slachtoffer van de dure 
infrastructuurprojecten gemeentebestuur?

Afscheid van Robert Zeuwts

Bestuur legt negatieve 
adviezen Groeningen naast 
zich neer.

Het gemeentebestuur van N-VA en 
Sander (Groen) wilde kost wat kost de 
nieuwe verkaveling in Groeningen 
realiseren. Negatieve adviezen 
werden naast zich neergelegd. En van 
de beloften tot compensatie van de 
projectontwikkelaar blijkt weinig in 
huis te komen. 
De nieuwe verkaveling zal bestaan uit 651 
woningen die onderdak moeten bieden aan 
2.000 inwoners. De eerste woningen staan op 
slechts  30 meter van de autosnelweg. Het 
betreft een woonuitbreidingsgebied dus de 
gemeente kon autonoom beslissen of ze dit 
al dan niet  wilde verkavelen. 
In de gemeenteraad keurden N-VA en Sander 
(Groen) het stratentracé goed. De 
verkavelingsvergunning wordt immers door 
het schepencollege afgeleverd. Opvallend is 
dat het negatieve advies van de Milieuraad 
niet in het verkavelingsdossier is 
opgenomen. Eerder had ook reeds de 
Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke 
Ordening (GECORO) zich negatief uitgelaten 
over het dossier. 
Ondertussen blijkt van de beloofde 
compensaties door de projectontwikkelaar 
weinig in huis te komen. Deze zou eerst de 
fietstunnel tussen de nieuwe wijk en het 
centrum volledig financieren. Volgens de 
jongste documenten zou dit nu nog maar 20 
procent zijn. 
CD&V had veel vragen bij dit dossier en heeft 
het stratentracé niet goedgekeurd. 
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Robert Zeuwts, voormalig OCMW-voorzitter en 

penningmeester van CD&V Kontich-Waarloos.




