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KORTENBERG

N-VA Kortenberg, tot uw dienst
In totaal investeert Kortenberg dit jaar bijna 1 miljoen
euro in de heraanleg van straten. Onder N-VA-beleid
gebeurt dit op een doordachte en kostenbewuste manier, met verkeersveiligheid als prioriteit. Tot uw dienst,
zoals u van ons mag verwachten
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N-VA-schepen van Openbare Werken, Bart Nevens: “Maximaal
resultaat met minimale hinder, dat is het idee waarrond mijn
beleid als schepen van Openbare Werken is gebouwd. Dit houdt in
dat we verschillende werken zo veel mogelijk trachten te bundelen.
Zo zorgen we ervoor dat de omwonenden er zeker van kunnen zijn
dat er de komende jaren niet opnieuw gewerkt zal moeten worden
nadat de wegenwerken afgelopen zijn. Bovendien houden we bij al
onze werken steeds rekening met de zwakste weggebruikers.”
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Bart Nevens en Sabine Ledens aan De Rege

nieuwe fietspaden die hoger liggen dan de rijbaan. Dit om
de veiligheid van de fietsers – letterlijk – te verhogen.

St Amandsstraat: Schoolomgeving De Regenboog
pak veiliger

We zouden de N-VA niet zijn, mochten we hierbij niet
steeds streven naar een zeer efficiënte en kostenbewuste
uitvoering. Zo werd de heraanleg van de Karterstraat
merkelijk onder het geraamde budget uitgevoerd. Met
het uitgespaarde budget zullen andere openbare werken
worden gefinancierd.

De werken in de Sint-Amandstraat in Kortenberg werden
einde augustus afgerond. Schepen van Onderwijs Sabine
Ledens en schepen van Openbare Werken Bart Nevens zijn
in hun nopjes: “Hiermee bereiken we ruim voor het begin
van het schooljaar onze doelstelling om de omgeving veiliger te maken voor de kinderen.”

Bart Nevens besluit: “Een open en duidelijke communicatie over de verschillende werken is voor mij zeer belangrijk.
Er worden infovergaderingen georganiseerd, en omwonenden en handelaars worden steeds voorafgaand geïnformeerd. Via sociale media (Facebook, Twitter, webstek)
worden alle inwoners van Kortenberg trouwens op de
hoogte gehouden over de planning en status van de diverse
werken.”

Wegenwerken Leuvensesteenweg

Wijnegemhofstraat

De weg die de Leuvensesteenweg met het
centrum van Meerbeek verbindt krijgt

www.n-va.be/kortenberg

Schepen Bart Nevens verklaart de keuze voor deze werken:
“Eandis legt een middenspanningskabel en wij hebben hier
als gemeentebestuur gebruik van gemaakt om de versleten
voetpaden en parkeerstroken aan de zijde van de kerk te
vernieuwen. Die waren al jaren een doorn in het oog van de
inwoners en handelaars. We beseffen dat dit enige hinder
teweegbrengt, maar naast de infovergadering die we organiseerden stuurden we in totaal meer dan 300 brieven naar
de verschillende handelaars en de omwonenden.”

Eens te meer was
Kortenberg deze zomer
het toneel van tal van frisse,
verrassende en vooral zeer
aangename evenementen.
Van Kortenberg Feest en de Zondagen in het Park over het Crisisfestival tot aan de Schoonaerdefeesten toonden de Kortenbergse
verenigingen weer eens dat het in
de zomermaanden zeer fijn vertoeven is in onze gemeente.
Vanuit het gemeentebestuur worden deze initiatieven zo veel mogelijk gesteund. N-VA Kortenberg
vindt het zeer belangrijk om naast
deze steun ook onze waardering te
laten blijken. Vandaar dat je onze
mandatarissen en bestuursleden
her en der tegen het lijf kon lopen,
soms wel zeer letterlijk.

N-VA WANDELT

De zomer was Kortenberg(s) en Goed
Een echte aanrader voor wie dit
hoekje van Kortenberg nog moet
ontdekken!

KORTENBERG FEEST
De zomervakantie werd het eerste
weekeinde van juli feestelijk
ingezet met Kortenberg Feest. Dit
jaarlijks volksfeest kaderde ook dit
jaar in de Vlaanderen Feest-week.
De editie 2015 vond plaats in het
Park van de Oude Abdij. Onze
N-VA-schepen van Vlaamse
Aangelegenheden Harold Vanheel nam er het woord en legde
in zijn toespraak de nadruk op de
projecten en acties die het gemeentebestuur neemt om het Vlaamse
karakter van onze gemeente te
vrijwaren.

VLAAMSE FEESTDAG
Op 11 juli droegen we een bescheiden steentje bij tot onze Vlaamse
feestdag. We zijn zeer blij met het
groeiend aantal leeuwenvlaggen
in ons dorpsbeeld, en zijn ervan overtuigd dat we dit jaar
na jaar kunnen laten groeien.

maakten dit tot een topper. Volgend jaar op naar de 11 km!

ALLES KIDS
Met schepen van Jeugd Harold
Vanheel op kop is N-VA Kortenberg zeer fier op de ‘Alles Kids’speelpleinwerking. Harold vertelt:
“Dit jaar werden dagelijks gemiddeld een 60-tal kinderen opgevangen, wat in totaal neerkomt op
bijna 2 400 opvangdagen. Maar
liefst 55 monitoren stonden in voor
een zeer gevarieerd programma.
Ik wil hun van harte bedanken
voor de inzet en het enthousiasme
waarmee zij steeds weer paraat
stonden. Ook de politie van HERKO en de brandweer van Zaventem waren trouwens van de partij
om de Kortenbergse kinderen een
ongelofelijke tijd te laten beleven.”

VLAAMSE KOST
Op zondag 11 oktober 2015
organiseert N-VA Kortenberg
een nieuwe “Vlaamse Kost”,
onze gezellige eetnamiddag
in OC Berkenhof.
Jong en oud kan er komen smullen van een heerlijk bordje (en zelfs
meer) échte, traditionele Vlaamse
Kost! Je kan er genieten van een lekker Vlaams voor-, hoofd- en nagerecht zoals stoofvlees met frietjes,
balletjes in tomatensaus, rijstpap, en
zoveel meer…
Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd. Bovendien is dit een uitgelezen kans om bij te praten
met onze mandatarissen en bestuursleden.

 Waar? Ontmoetingscentrum Berkenhof (Beekstraat 25, 3070 Kortenberg)
 Wanneer? Zondag 11 oktober 2015
 Uur? Van 11.30 tot en met 15 uur

DONDERDAGMARKT
N-VA HOUDT WOORD

EXCUUSJOGGING

De zomer werd
door N-VA
Kortenberg
ingewandeld
met onze
eerste N-VA
Wandelt in
juni. Onder
vakkundige
begeleiding
van gids
Stefan verkenden we de pracht
van het Silsombos en de nieuw
aangelegde Weesbeek, een project
van onze schepen Bart Nevens.

kortenberg@n-va.be

Met een mengeling van
jeugdig enthousiasme en iets
oudere overmoed en met onze
vertrouwde raadgevers en
‘foeriers’ langs het parcours,
namen wij eind juli deel aan
de Excuus-jogging.
Een zeer fijne organisatie, een
mooi weertje en een prachtig parcours langs enkele van
de mooiste plekken in ons dorp

Bij het begin van deze legislatuur beloofden
we om de organisatie van de marktdag onder
de loep te nemen. Daarmee gingen we in op
de vraag van onze jonge gezinnen en tweeverdieners die zich onmogelijk op een weekdag
kunnen vrijmaken om te genieten van dit
sociaal gebeuren.

Schepen Harold Vanheel bij de
Alles Kids-speelpleinwerking

Ook de participatie van de Kortenbergse verenigingen en lokale handelaars kon door een mogelijke hertekening van het
marktgebeuren een duwtje in de rug betekenen.
N-VA Kortenberg houdt woord en wilde peilen naar het draagvlak voor een eventuele verandering. Het gemeentebestuur
lanceerde daarom een oproep met de uitnodiging om uw mening kenbaar te maken. De resultaten van de enquête zijn
inmiddels bekend: In totaal zijn er 889 geldige enquêtes ingevuld. Van die 889 inwoners gaan er 752 naar de donderdagmarkt en 137 gaan niet naar de markt. De belangrijkste reden waarom de inwoners niet naar de markt komen, is
omdat ze donderdagvoormiddag moeten werken.
De meeste stemmen, 723 om precies te zijn, wensen het behoud van de marktdag op donderdag. Een 120-tal deelnemers verkiezen een weekend-markt en een 50-tal stemmen op een avond in de week. Het bestuur beslist daarom om
de marktdag van donderdag te behouden. We vinden uw mening belangrijk en danken u voor uw stem.

www.n-va.be/kortenberg

Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar
45 jaar
loopbaan

23 jaar
45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VA. De wet van 8 december
1992 in verband met de bescherming van de
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be
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