
Verslag wijkoverleg Kokaz 20 februari 2018 
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Volgende vergadering: dinsdag 22 mei om 20 uur in een zaal in Pronkenborgcentrum     

 
1. Opmerkingen vorig verslag 

Geen opmerkingen.  
 

2. Korte voorstelling aanwezigen 
Vanaf nu willen we ook een aanwezigheidslijst laten invullen, zodat we beter 
kunnen volgen welke straten vertegenwoordigd zijn, hoe vaak mensen aanwezig 
zijn, hoe groot de groep is van mensen die geregeld komen enz. 
 

3. Nieuwe coördinator en secretaris. 
Er zijn geen kandidaturen binnengekomen voor de functies van coördinator en 
secretaris. Joris Dircx (coördinator) en Greet Michielsen (secretaris) willen nog  
een jaartje voortdoen.  
 
Er komt een vraag i.v.m. het feit dat Joris politieke plannen zou hebben. Joris 
bevestigt dit, maar geeft aan dat dit wat hem betreft naar het wijkoverleg toe 
geen probleem hoeft te zijn aangezien we er altijd over gewaakt hebben dit 
buiten het wijkoverleg te houden. In het wijkoverleg proberen we te zoeken naar 
wat goed is voor onze wijk, los van partijpolitieke voorkeuren.  
Kun je opkomen voor een politieke partij en tegelijk coördinator zijn van het 
wijkoverleg? Alleen wie een politiek mandaat heeft, mag volgens de statuten 
geen bestuursfunctie opnemen in het wijkoverleg.  
Joris en Greet worden herverkozen bij handopsteking. 
 
De vergaderingen worden voorbereid door het coördinatiecomité: dat bestaat 
nog altijd uit de mensen die in het eerste jaar van onze werking voorzitter waren 
van een werkgroep: Martine Peleman (werkgroep senioren), Machteld De Bleser 
(sociaal), Bart Van der Spiegel (verkeer), Greet Michielsen (mooi en groen = 
openbare ruimte). Die werkgroepen bestaan nog maar zijn minder actief dan in 
het begin toen we veel vragen en ideeën moesten verwerken.  
Zijn er mensen die mee de vergaderingen willen voorbereiden? Zo ja, dan mag je 
je altijd melden en bijv. een keer mee komen voorbereiden. 
 
Voorlopig is iedereen tevreden over hoe het nu loopt, dus geen nieuwe 
kandidaten. 
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4. Voorlopige nieuwe invulling klooster, toelichting door OCMW 

sprekers: Mia Wouters, voorzitter OCMW; Netje Lehembre, projectleider 
 
I.v.m. de nieuwe invulling van het klooster (= eigendom van gemeente) is er een 
principieel akkoord om samen te werken met de Ideale Woning: er komen flats 
voor bejaarden, mogelijk twee grotere flats, een gemeenschappelijke ruimte en 
een ruimte voor kinderopvang of buurtgerichte zorg. 
Voor dat hele woongebeuren is schepen Joost Fillet verantwoordelijk. De 
verbouwingen zullen pas beginnen in 2019-2020, dus het gebouw staat zeker 
anderhalf jaar leeg en dat biedt een unieke kans voor een pilootproject van het 
OCMW, en over dat project gaat het hier nu. 
 
Het idee is om een soort “inloophuis” te maken: een ontmoetingsplek voor jong 
en oud, voor de doelgroep van het OCMW (= mensen die op een of andere 
manier hulp nodig hebben), maar ook voor anderen. Sociaal contact is heel 
belangrijk en men wil dat linken aan iets praktisch bijv. “koffie en papieren”: 
tijdens bepaalde uren kan iedereen uit de buurt langskomen die een probleem 
heeft met een of ander document; tijdens het wachten kun je een kop koffie 
drinken in een gezellige ruimte en wat babbelen. 
 
Verder kunnen er ook andere activiteiten/cursussen van het OCMW 
plaatsvinden: “uit je doppen” (vormingsactiviteiten volwassenen), budgetgroep, 
taalcursussen, speelpunt (kinderen spelen terwijl (groot)ouders ervaringen delen) 
enz. 
 
Ook kleinere acties bijv. een geefkast, een Sinterklaasbeurs enz. 
Nog ideeën: gezelschapspeeldagen. 
Het leerwerkatelier kan oefenen in de kamers. 
 
Timing: de volgende weken zullen ploegen werken aan opfrissen en 
schoonmaken. Na de paasvakantie zou de opening zijn. 
Al doende zal er meer en meer uitgewerkt worden. 
Mogelijk zal men ook een beroep doen op vrijwilligers bijv. om café open te 
houden. 
 
Bedoeling is dus dat het klooster een soort buurthuis wordt met een zo laag 
mogelijke drempel. 
 
Bespreking: 
- Het hele idee wordt enthousiast onthaald 
- Er zijn ook in onze wijk veel mensen die gebruik maken van de hulp die het 

OCMW biedt (o.a. budgethulp) 
- Sommige van de ideeën leefden al in onze wijk bijv. geefkast, 

koffiemomenten, de vraag van senioren naar een ruimte om bijv. te kaarten  
- Het is belangrijk om contact op te nemen met het café Pronkenborg; het mag 

geen concurrentie worden 
- Geert Bilcke heeft een pingpongtafel ter beschikking, mocht daar ruimte voor 

zijn 
- Misschien zijn er buurtmaaltijden mogelijk (bestaan nu al van Okra) 



- Het idee bestond al langer bij OCMW omdat sociaal contact zo belangrijk is; 
nu is er een ruimte om het uit te proberen 

- Wel jammer dat het project stopt na anderhalf jaar! Misschien blijkt het zo 
goed aan te slaan, dat er in het vernieuwde gebouw plaats voor wordt 
gemaakt 

 

5. Verslag voorstelling ambitienota 
In de vergaderingen van september en december hebben we gewerkt aan een 
ambitienota voor de volgende legislatuur: wat verwachten we van een nieuw 
bestuur? De nota werd met het vorige verslag meegestuurd. 
 
Op 30 januari hebben alle adviesraden (jeugd, senioren, milieu, bibliotheek, 
erfgoed, gehandicapten, ontwikkelingssamenwerking, sport, cultuur, Gecoro, 
wijkraden) hun prioriteiten voorgesteld aan alle politieke partijen. Het was heel 
interessant om te horen waar andere adviesraden mee bezig zijn, en wat hun 
prioriteiten zijn. Misschien kunnen we nu en dan een andere adviesraad 
uitnodigen in ons wijkoverleg om zijn werking uit te leggen. 
 
Wie wil kan alle ambitienota’s nalezen op https://www.kontich.be/ambitienota-
adviesraden 
 

6. Werkingsmiddelen wijkoverleg  
(Ter info: de eerste vergadering van wijkoverleg was 28/1/2014) 
Tot nu toe had het wijkoverleg geen werkingsmiddelen. We kregen steun van de 
gemeente (o.a. fotokopieën) en zochten zelf sponsors (bijv. voor Kokaz Koers) 
 
Nu is er een budget van 7000 € dat volgens aantal inwoners verdeeld wordt 
onder wijkoverleg Kokaz (4960 inw) en wijkraad Waarloos (2590 inw). Kokaz zou 
dan over 3850 € kunnen beschikken. Binnenkort komt waarschijnlijk ook wijkraad 
Altena (1375 inw) erbij. Dan wordt ons budget kleiner. 
 
De nieuwjaarsreceptie, en de flyers en zaal voor eerste vergadering van het jaar 
worden nog apart betaald. Voor affiches, werkingsmiddelen, springkasteel enz. 
kunnen we bonnetjes binnenbrengen en dus geld van het budget krijgen. We 
kunnen beter vooraf even checken of wat we willen doen, binnen 
“werkingsmiddelen” valt. We mogen bijv. niet zelf een bank kopen om ergens te 
zetten. 
We moeten een bankrekening openen. Voorlopig is er niemand die zich 
geroepen voelt om penningmeester te zijn. Joris zal deze taak op zich nemen. 
 
 

7. Voorbije en toekomstige activiteiten 
 

a. Nieuwjaarszingen: ongeveer 100 kinderen namen deel 
b. Nieuwjaarsreceptie: op basis van bonnetjestelling: 330 aanwezigen;  

Evaluatie:  
- Voor de opbouw hebben we meer mensen nodig (er was een grote lijst, 

maar iedereen dacht waarschijnlijk dat er al genoeg volk was).  
- We moeten een betere opstelling kiezen voor het podium: meer in het 

midden; de sprekers waren amper te horen 
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- Heel wat mensen vonden het gezelliger op de speelplaats van de school 
(we hebben dat alleen gedaan als het niet anders kon door de wind) 

- Kunnen we zoals in Waarloos werken met kraampjes door organisaties? 
- Dat is veel meer werk, dus voorlopig houden we de formule maar zoals ze 

is. 
c. Kunstmarkt zondag 6 mei: vanaf 13 uur allen daarheen! 
- Er zijn nog een aantal standjes vrij dus oproep aan alle creatievelingen om in 

te schrijven: beeldende kunst, theater, dans, muziek, alles kan.  
- Voor meer info contact opnemen met Anne-Sofie op de vrijetijdsbalie of 

per mail uitwinkel@kontich.be, 03/450 78 32 
- Dit jaar zal er ook een drankenstand zijn 
- Er is hulp nodig bij de opbouw 
- Het is dicht bij de meifeesten, maar het kan niet op een andere datum 

omdat het samenhangt met begin WAK=week van de amateurkunsten 
 
d. Openluchtfilm 14 augustus? Al vierde keer! We hadden gekozen voor 14/8 
avond voor feestdag en de Chiro is dan goed en wel terug van kamp, maar 
datum en film staan toch nog niet vast: nog onderhandeling met cultuurdienst. 
 
e.  Kokaz Koers 1 september 
 

 
8. Allerlei vragen en mededelingen 

 
a) Sluikstortprobleem 

- o.a. probleem in buurt infanterielaan; als je ziet dat iemand komt 

sluikstorten: contact opnemen met dienst omgeving: 

https://www.kontich.be/sluikstort daar kun je klikken op 

sluikstort@kontich.be en de locatie doorgeven. De melding komt toe bij de 

milieudienst en de gemeentewacht; die gaan de vaststelling doen en 

indien nodig een GAS-procedure opstarten. Tenslotte wordt het sluikstort 

opgeruimd door de gemeentelijke diensten. 

- Papiercontainer (=ten voordele van Chiro): er is speciaal een poort met 

slot voor als de container vol is, maar die poort werd al geforceerd; er 

wordt ook veel naast gesmeten; al veel geprobeerd maar sommige 

mensen doen toch hun zin. Misschien kan de frequentie van het ophalen 

van de container verhoogd worden. Wordt verder onderzocht. 

- Zelfde probleem bij glascontainer en kledingcontainer. Veel sluikstort. 

Camera’s zouden alleen helpen als er ook iemand die camerabeelden 

bekijkt (kost veel aan personeelskosten) en dan mensen probeert te 

identificeren. Als je mensen erop aanspreekt, wordt je vaak afgesnauwd. 

Misschien toch blijven proberen: heel beleefd en voorzichtig zeggen dat 

het voor de hele wijk niet leuk is als die containers een soort stort worden. 

b) Duffelse steenweg: rood voor wie te snel rijdt 
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- Het licht dat op rood springt door te snel rijden werkt niet goed: wie te snel 
rijdt, kan nog net doorrijden en de andere bestuurders zijn de dupe + het 
ergst van al: veel auto’s rijden gewoon door het rood. Die straffeloosheid 
maakt mensen boos. 

- Het licht veroorzaakt files, en de stilstaande auto’s vervuilen de lucht en 
betekenen hinder voor de omwonenden 

- We betreuren het dat niet naar de wijk werd gecommuniceerd over de 
verandering van snelheid tussen Pronkenbergstraat en rotonde; en het 
plaatsen van het rood-bij-te-snel rijden. 

- We maken ons ook ongerust over feit dat wie door rood rijdt mogelijk een 
fietser of voetganger in gevaar kan brengen op de oversteekplaats 

- Die oversteekplaats met drukknop voor fietsers en voetgangers is wel een 
goede zaak 

- De aanwezigen willen liever een smiley om automobilisten aan de juiste 
snelheid te herinneren; het rood-door-snelheid heeft geen meerwaarde en 
veroorzaakt alleen ergernis 

 
c) Fietsstraat Lintse steenweg:  veel automobilisten weten blijkbaar niet dat ze 

fietsers niet mogen inhalen in een fietsstraat. Daarom voorstel om op het 
wegdek nog een groot fietsstraat-logo te zetten + misschien uitleg van 
fietsstraat eens herhalen in infoblad van de gemeente. En de rode kleur 
geregeld bijwerken. 

 
d) Te snel rijden op fietsostrade: gewone fietsers worden soms bijna van het 

fietspad afgereden door fietsers die meer dan 30 km per uur rijden. Kan de 
politie/het bestuur daar iets aan doen? 

 
e) Meylweg: iemand vroeg zich af of Meylweg geen fietsstraat kan worden 

omdat er daar zoveel (jonge) fietsers zijn. (Een fietsstraat kan ook in 
dubbelrichtingstraat.) Schepen Wevers zou een oplossing aan het zoeken 
zijn, ook i.v.m. dansatelier. De oplossing met paaltjes in het midden zodat 
doorgaand verkeer niet mogelijk is, wordt nog ’s geopperd, maar op andere 
vergaderingen is gebleken dat daar veel bezwaren tegen zijn. 

 
f) Ouderenbehoefte-onderzoek (i.s.m. seniorenraad): de gemeente zoekt 

daarvoor “sleutelfiguren”, 60+’ers met een grote kennissenkring, die op zoek 
kunnen gaan naar enquêteurs; en ze zoeken natuurlijk ook enquêteurs die 
vragenlijsten uitdelen en ophalen, en mensen helpen met het invullen. Ze 
willen 420 60+’ers enquêteren, van half april tot half juni. Eerste vergadering: 
28 maart. Naam doorgeven aan annsophie.liekens@kontich.be in bijlage ook de 
brieven met meer info; sleutelfiguren en enquêteurs kunnen ook actief 
meewerken aan het opstellen van ouderenbeleisplan, dus toch wel belangrijk 
voor alle senioren. 

 
g) Gallo-Romeinenlaan: inwoner merkt op dat dals aan één kant worden 

herlegd, aan andere kant niet. Hoe komt dat? 
 

h) Montfortstraat: iemand meldt schriftelijk dat de parkeermogelijkheden in de 
straat te beperkt zijn: op veel plaatsen staan er bomen en hoge struikjes. Het 
wijkoverleg vindt groen in straten belangrijk, dus het voorstel om dat maar te 
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verwijderen, kan niet op veel bijval rekenen, maar misschien kan er worden 
gekozen voor lagere begroeiing. Er wordt ook gemeld dat de straat niet goed 
verlicht is. Indien nog mensen dat vinden, graag reactie. 

 
8. Rondvraag 

 
a) Nieuwe oplaadpaal in Holle Weg: de paal staat midden op de rij 

parkeerstroken en dus heel erg in de weg bij evenementen bijv. Meifeesten. 
Een gemiste kans om hierover met het wijkoverleg eerst te overleggen. Indien 
technisch mogelijk is de overkant bij de bank een veel betere plaats. 

b) Wanneer begint men nu met de heraanleg van het tweede deel van de 
Ooststatiestraat? 

c) Holle Weg: voor de nieuwe huizen wordt vaak op straat geparkeerd: dat is 
gevaarlijk voor auto’s die van rotonde af komen en geconfronteerd worden 
met auto’s die voorbij de geparkeerde auto’s rijden. Soms wordt er dan maar 
over fiets- en voetpad gereden! Er is een garage, maar bij nieuwe 
verkavelingen moet ook plaats zijn voor bezoekers. 

d) Phil Bosmansplein: dat plein bestaat blijkbaar niet officieel, wat problemen 
geeft voor bijv. aansluitingen van Telenet. Kan de gemeente het plein officieel 
doorgeven ajb? 

 
9. Vragen en opmerkingen aan gemeentebestuur: 
 

1. Graag meer overleg/informatie: het wijkoverleg vindt het jammer dat er niet 
meer gebruikgemaakt wordt van de mogelijkheid tot informatie/overleg/advies 
van het wijkoverleg bijv. i.v.m. snelheidsverandering Duffelse steenweg en 
plaatsen van rood licht bij te snel rijden; of i.v.m. plaatsen van oplaadpaal. 
 

2. Rood licht bij te snel rijden op Duffelse steenweg: het wijkoverleg vindt 
dat geen meerwaarde: het leidt tot nutteloze files en straffeloos door het rood 
rijden, wat ook nog ‘s gevaarlijk is voor overstekende fietsers/voetgangers. 
Een smiley om automobilisten te herinneren aan de juiste snelheid, lijkt beter 
geschikt. En de kans op een boete zou natuurlijk ook helpen. Nu staat de 
sensor zo afgesteld dat zij die de regels volgen voor het rood staan als de 
auto voor, achter of uit de tegenovergestelde richting wel te snel rijdt. 

 
3. Fietsstraat Lintse steenweg: kan er gesensibiliseerd worden (infoblad?) 

over feit dat auto’s fietsers niet mogen inhalen + kan er een fietstraatlogo 
komen op het wegdek om hen daaraan te herinneren. De kleur van het 
wegdek is ook al afgegaan zodat het typische fietsstraatrood niet meer 
zichtbaar is. 
 

4. Te snel rijden op fietsostrade: kunnen daar maatregelen tegen genomen 
worden? Meer controle door politie? 
 

5. Meylweg: kan dat een fietsstraat worden? Welke maatregelen denkt het 
bestuur anders te nemen om de veiligheid van de vele (jonge) fietsers te 
waarborgen? 
 



6. Voetpaden: soms worden dals herlegd aan één kant van de straat en niet 
aan de andere kant bijv. Gallo-Romeinenlaan. Hoe komt dat? 
 

7. Herlaadpaal bij parkeerplaats einde Holle Weg: die paal staat in de weg bij 
een alternatief gebruik van de ruimte bijv. Meifeesten; kan die paal verplaatst 
worden naar de overkant? Graag inspraak van het wijkoverleg bij nieuwe 
plaatsing aangezien dit waarschijnlijk niet de laatste paal zal zijn die er zal 
komen. 
 

8. Parkeerplaatsen bij nieuwe verkavelingen: ook als er een garage is, moet 
men ermee rekening houden dat ook bezoekers moeten kunnen parkeren; in 
de Holle Weg ontstaat nu een gevaarlijke situatie omdat er ter hoogte van de 
nieuwe huizen op de weg geparkeerd wordt tot bijna aan rotonde; 
automobilisten rijden dan vaak over het fietspad. Het wijkoverleg hoopt dat 
het bestuur een oplossing vindt (geschilderde parkeervakken met 
uitwijkruimte tussen?). Liever geen paaltjes op het fietspad. 
 

9. Heraanleg tweede deel Ooststatiestraat: wanneer beginnen die werken? 
 

10. Phil Bosmansplein: kan die naam officieel geregistreerd worden? Dat is 
blijkbaar nog niet gebeurd, wat problemen geeft bij o.a. regelen van 
aansluitingen. 


