N-VA Kortenberg wenst u een vrolijk Pasen
Grote vreugde voelen we niet, de coronaperikelen zijn niet voorbij, de sociale
en economische gevolgen zullen zwaar doorwegen. Desondanks wensen wij
iedereen een rustig, mooi en vreugdevol paasfeest.
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Beste Kortenbergenaar,
De paars-groene federale regering kiest
voor zichzelf en vervalt in de oude politieke cultuur. De parlementaire democratie wordt niet zelden uitgeschakeld en
het is Vlaanderen dat het onderspit delft.
Maar de N-VA blijft niet aan de zijlijn
staan. De regering-Jambon neemt het
heft in handen en investeert in het herstel
en de heropbouw van onze samenleving
en onze economie. Op alle politieke
niveaus ijveren uw N-VA-verkozenen
voor een verantwoord beleid.
Op lokaal niveau slaagt onze Kortenbergse N-VA erin om vanuit de oppositie
op constructieve wijze en in meerdere
belangrijke dossiers door te wegen. U
leest er op de binnenpagina’s meer over.
Uw N-VA-bestuur werkt vastberaden
aan de thema’s die bepalend zijn voor
een degelijk en verantwoord beleid. In
onze verschillende werkgroepen zitten
bestuursleden met ervaring, kennis
en expertise. Wij focussen op inhoud.
Overleg, discussie en politieke verdieping en de contacten daarover met
onze parlementsleden maken ons werk
boeiend. Jammer genoeg verloopt dat
alles momenteel nog digitaal, maar aan
enthousiasme ontbreekt het zeker niet.
Met de steun en de betrokkenheid van
onze N-VA-leden en sympathisanten
behouden wij de veerkracht om door te
zetten.

Lieve De Clerck
Voorzitter N-VA
Kortenberg
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N-VA-motie goedgekeurd

Kortenberg verzet zich tegen Brusselse stadstol
De Kortenbergse N-VA legde aan de
gemeenteraad een motie voor die zich
uitspreekt tegen de eenzijdige invoering
van een kilometerheﬃng in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest.
“De Brusselse stadstol viseert de Vlaamse
pendelaars, onder wie naar schatting
meer dan 2.300 Kortenbergenaren. Dit
is niets anders dan een pestbelasting, die
kan oplopen tot meer dan 2.000 euro per
jaar. Een zoveelste bewijs dat Brussel de
lusten wil als hoofdstad maar de lasten al
te graag afschuift op de Vlaamse Rand”,
stelt fractievoorzitter Hans Vanhoof.

Jong N-VA Kortenberg organiseerde op
de Leuvensesteenweg een actie tegen de
Brusselse stadstol. Veel automobilisten en
pendelaars moedigden het initiatief aan.

Dialoog en juridische stappen

Welvaart van alle inwoners

Op initiatief van de N-VA keurde de
Kortenbergse gemeenteraad een motie tegen
de invoering van deze kilometerheffing
unaniem goed. Hierbij wordt de Vlaamse
Regering gevraagd de dialoog aan te gaan
met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en
alle juridische middelen aan te wenden bij
eenzijdige invoering door Brussel, zodat
de Kortenbergse pendelaar niet gediscrimineerd wordt.

“Uiteraard zijn ook wij gewonnen voor
duurzame mobiliteit en beleid dat tot
stand komt door dialoog. Maar laat dit
net zijn wat de Brusselse regering niet
wenste te doen met deze belasting. We
zijn zeer tevreden dat de gemeenteraad
ons unaniem gevolgd is om dit signaal uit
te sturen, over grenzen van meerderheid
en oppositie heen. Het gaat hier tenslotte
over de welvaart en dus het algemeen
belang van onze inwoners”, besluit Hans
Vanhoof.

Nieuwe gezichten bij N-VA Kortenberg
Dit voorjaar mochten wij niet enkel nieuwe leden, maar ook drie nieuwe bestuursleden
verwelkomen. Welkom, Christiaan, Marleen en Jan!

Christiaan
Janssens, Marleen
Cortoos en Jan De
Beenhouwer
versterken het
N-VA-bestuur.
Wilt u lid worden van N-VA Kortenberg? Mail dan naar kortenberg@n-va.be.

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 maart.
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N-VA blijft zich verzetten tegen verfransing van onze regio
“Een Vlaams en groen Kortenberg, daar ijvert N-VA Kortenberg voor. We zetten ons zeer duidelijk af tegen
de uitbreidingsdrang naar de ruime Vlaamse Rand die sommige Brusselse en federale politici maar al te
graag uiten.”
Hans Vanhoof, fractievoorzitter

Verhuis C130 van Melsbroek
naar Bevekom/Beauvechain

Verfransing luchthavenpolitie
Zaventem

Tegen alle adviezen in wordt voorgesteld om de
laatste C130, die thuishoort in onze regio, naar een
Waals rustoord in Beauvechain te verplaatsen. Dit
symbooldossier heeft voor heel wat dorps- en streekgenoten een belangrijke emotionele waarde. Maar
de arrogantie van de federale paars-groene regering
onder leiding van de PS is ook hier ongezien. Samen
met Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel, en
Kamerlid Theo Francken steunen wij de vraag aan
Vlaams minister-president Jan Jambon om de C130
te erkennen als Vlaams cultureel erfgoed.

De federale regering opperde het plan om een Franstalige politie-eenheid
op te zetten in de luchthaven van Zaventem, inclusief een hoger kader
van Franstalige officieren. Dat zou ons twintig jaar teruggooien in de
Vlaams-Brabantse ontvoogding.
De aanwerving van een Franstalige eenheid is onaanvaardbaar naar de
Vlaamse Rand toe. Door de luchthavenpolitie te verfransen, zal de tweetaligheid van de politie in Zaventem er immers op achteruitgaan. Het geeft
ook de indruk dat de verfransing zich onverstoord kan verderzetten en de
druk op onze regio enkel maar verhogen. Samen met de Vlaams-Brabantse
N-VA-mandatarissen steunt N-VA Kortenberg het verzet hiertegen.

Coronasubsidies voor verenigingen
Op vraag van gemeenteraadslid Wim Vangoidsenhoven gaf het gemeentebestuur toe dat slechts een derde van de
Kortenbergse cutuur- en sportverenigingen in 2020 een aanvraag heeft ingediend voor een coronasubsidie. Daardoor
werd ook maar 75 procent van het oorspronkelijk voorziene budget uitgekeerd.
We weten dat veel verenigingen het zeer moeilijk hebben om actief te blijven of opnieuw te kunnen
opstarten tijdens of na corona. Zij verdienen onze volle steun, want samen zorgen zij voor de samenhang,
het sociale leven en de ambiance in Kortenberg.

Elke vereniging bereiken
Op vraag van de N-VA werd bevestigd dat het niet-uitgekeerde bedrag dit jaar sowieso verdeeld
zal worden onder de verenigingen. Wij hopen dat het gemeentebestuur er nu wel
Wim Vangoidsenhoven, gemeenteraadslid
in zal slagen om elke vereniging die het nodig heeft te bereiken.

Geslaagde winterwandelzoektocht
Het N-VA-bestuur nodigde
u uit om tijdens de maand
januari, op eigen tempo en
in eigen bubbel, deel te nemen aan een winterwandelzoektocht langs de velden
en door het bos. Zo kon u
prachtige plekjes in onze
gemeente (her)ontdekken.

Winnaars kregen lokale prijs
Ondanks de niet zo ideale weersomstandigheden – op sommige
plaatsen lag het traject er drassig bij – konden we rekenen op een
mooi aantal deelnemers. Op 31 januari sloten we het initiatief af en
werden onder de ingezonden antwoorden drie winnaars uitgeloot.
Die beloonden we met een mooi pakket eetwaren van onze lokale
horeca. Uiteraard gaven wij het geschenk een Vlaamse toets.

kortenberg@n-va.be

N-VA-paasprijsvraag
De N-VA-paashaas is er
klaar voor. Bruisend van
energie wilde hij voor
ons poseren. Meer nog:
hij verblijdt ons met een
echte N-VA-paasprijsvraag.
Weet u hoeveel onze
paashaas weegt? Tip:
hij is 65 cm groot.
Stuur uw antwoord
voor 11 april naar
NVApaashaas@gmail.com.
En de winnaar? Wel, die wint ... de paashaas.
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N-VA wil huwen in openlucht mogelijk maken
De N-VA stelde voor om zoals in enkele andere gemeenten het ook in Kortenberg mogelijk te maken om de burgerlijke plechtigheid in de buitenlucht te organiseren. We kennen in Kortenberg zoveel mooie plaatsen die zich daarvoor perfect zouden lenen.
Denk maar aan het Park van de Oude Abdij, het Silsombos of de tuin van de pastorie in Meerbeek.
Op die wijze krijgt het burgerlijk huwelijk een extra romantisch
en apart karakter. Door het te personaliseren, kunnen jonge
koppels een extra streepje magie toevoegen aan een onderdeel
dat soms wordt aanzien als een formaliteit.

Charmante oplossing
Als gevolg van de coronamaatregelen moesten meerdere koppels
noodgedwongen op zoek naar veilige en kleinschalige alternatieven. Ook wanneer er versoepelingen komen, is het waarschijnlijk niet aangewezen om snel met een grote groep samen in één
ruimte te vertoeven. Met dit voorstel zouden we al vanaf de lente
een charmante oplossing kunnen aanreiken.

Jammer genoeg kan de Kortenbergse CD&V-Open Vld-meerderheid niet de creativiteit opbrengen om dit aan te bieden aan
onze inwoners. Een gemiste kans.

Kortenberg krijgt provinciale toelage voor hemelwaterplan
De voorbije jaren kreeg Kortenberg meermaals te maken met wateroverlast. Onder impuls van N-VA-gedeputeerde Bart Nevens
zet de provincie sterk in op de aanpak van wateroverlast en overstromingen. Zo worden de gemeenten aangemoedigd om een
hemelwaterplan op te maken. Kortenberg krijgt daarvoor een subsidie van ruim 20.000 euro.
“In de strijd tegen wateroverlast focussen
we in eerste instantie op het onderhoud en
herstel van waterlopen”, zegt Bart Nevens.
“Waar nodig nemen we grote collectieve
maatregelen, zoals het aanleggen van
gecontroleerde overstromingsgebieden
en bufferbekkens. Om modderoverlast
tegen te gaan, ondersteunen we gemeenten bij de aanleg van aarden dammen
met bufferzones, houthakseldammen en
buffergrachten. Ten slotte bieden we ook
subsidies aan voor waterpreventieve maatregelen voor onze inwoners.”

Water ter plaatse houden
Er zijn echter meer maatregelen nodig. Zo
worden de gemeenten aangemoedigd om
via de opmaak van een hemelwaterplan
een visie uit te werken om het water maximaal ter plaatse te houden en niet versneld
af te voeren. De provincie wil de opmaak
van die hemelwaterplannen versnellen
door de gemeenten hierbij financieel te

ondersteunen. Zo krijgt Kortenberg een
subsidie van 20.712 euro. Rioolbeheerder
Aquafin maakte voor Kortenberg een
hemelwaterplan, dat de gemeenteraad in
oktober vorig jaar goedkeurde.

Rioleringsgraad verbeteren
“Met dit financieel duwtje in de rug steunt
de provincie het hemelwaterplan. We
hopen dan ook dat de gemeente het plan
aangrijpt om daadkrachtig werk te maken
van concrete realisaties om de wateroverlast te verminderen en de rioleringsgraad
te verbeteren”, stelt Bart Nevens.
Een hemelwaterplan is belangrijk om de
nodige maatregelen te kunnen bij bijvoorbeeld de aanleg of vernieuwing van
hemelwaterinfrastructuur, het gemeentelijk
patrimonium en het openbaar domein,
wegeninfrastructuur, bij de aanduiding
van publieke grachten en bij het ruimtelijk
beleid.

De Molenbeek net afwaarts van de
monding van de Siptbeek. Ze vormt de
Molenbeekvallei en loopt langs het Warandebos, maar is helaas vervuild als gevolg van
gebrekkige riolering.

Bart Nevens
Gedeputeerde

Neen tegen petanquetempel van 1,3 miljoen euro
De N-VA stemde tegen het CD&V-Open Vld-voorstel om 1,3 miljoen euro Kortenbergs belastinggeld te investeren in een nieuwe
petanquehal. De N-VA neemt het op voor de vele sportclubs die geen gehoor krijgen bij dit gemeentebestuur.
Lees meer op www.n-va.be/kortenberg en onze Facebookpagina.

www.n-va.be/kortenberg
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Stroop uw mouw op en laat u prikken

Voor uzelf en voor
6,5 miljoen Vlamingen

Het voorbije jaar hebben we met z’n allen alles in de strijd gegooid
om het coronavirus in te dijken: lockdowns, avondklok, bubbels,
beperkte knuffelcontacten. Nu zijn we klaar om het virus effectief te
verslaan. Daar is slechts één doeltreffend middel voor: vaccinatie.
Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter de groepsimmuniteit. En hoe sneller we de poorten van onze samenleving
kunnen openzwieren. Onze naasten opnieuw omarmen. Genieten
van een terrasje. Elkaar begroeten op de werkvloer.

Nu is het aan ons
Vaccins hebben in de loop van de geschiedenis tal van besmettelijke ziekten uit onze huizen gehouden. Dat zal ook lukken met
corona, als we ons met zoveel mogelijk laten vaccineren.
Duizenden zorgverleners hebben zich de voorbije maanden ontzettend hard ingezet voor de vele slachtoffers van corona, vaak
met gevaar voor hun eigen gezondheid. Nu is het aan ons om de
mouwen op te stropen. Letterlijk. Voor onszelf en voor 6,5 miljoen
Vlamingen.
Op www.laatjevaccineren.be vindt u alle informatie over uw
vaccinatie. Waar, wanneer en alle andere praktische afspraken.

Vaccinatie is hét succesnummer van de geneeskunde. Dankzij vaccinatie roeiden
we onder meer de pokken uit. En het is met vaccinaties dat we ook corona moeten
aanpakken. Laat u dus inenten tegen Covid-19. Bescherm uzelf, uw familie en de
6,5 miljoen andere Vlamingen”
Louis Ide, nationaal secretaris N-VA, arts en infectiecontrolespecialist AZ Jan Palfijn

Al langer dan een jaar strijden onze zorgverleners tegen het
coronavirus. Nu is het aan ons. Door ons massaal te laten
vaccineren, kunnen we terugkeren naar ons normale leven.
Daar snakken we met z’n allen naar.”
Lorin Parys, Vlaams volksvertegenwoordiger

