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Het verschil maken
Beste Kortenbergenaar,
De N-VA is nodig en maakt het verschil.
Dat wordt elke dag weer bewezen. We
hadden het geluk om de voorbije maanden
in Kortenberg twee N-VA-boegbeelden
en toppers over de vloer te krijgen, Theo
Francken en Jan Jambon. Zij staan voor
datgene wat de N-VA is: verantwoordelijkheid nemen en moeilijke keuzes durven
maken. Steeds rechttoe rechtaan, op een
no-nonsensemanier, weg van het politiek correcte denken. De grote opkomst
tijdens hun bezoeken toont aan dat ook de
Kortenbergenaar dit beleid smaakt en ziet
dat Theo en Jan het verschil maken.
Ook in Kortenberg maakt de N-VA het verschil. Met de N-VA in het bestuur van onze
gemeente werden en worden gedurfde
investeringen gedaan voor scholen, jeugd
en zwakke weggebruikers. Schulden werden afgebouwd en onze gemeente staat
er beter voor dan ooit voorheen. Maar dat
betekent niet dat we bij de pakken blijven
zitten.
Wil je mee gaan voor een veilige thuis in
een welvarend Kortenberg? Wil je mee het
verschil maken en niet aan de zijlijn blijven
staan? Laat het ons weten of kom naar een
van onze ‘tussen pot en pint’-avonden.
Met warme Vlaamse groet,
Hans
VANHOOF
voorzitter
N-VA
Kortenberg

Bart Nevens, Jan Jambon, Harold Vanheel, Sabine Ledens en Hans Vanhoof.

Veilig thuis in een welvarend Kortenberg

Bart Nevens trekt N-VA-lijst
Eerste schepen en Vlaams Parlementslid Bart Nevens trekt in oktober
de N-VA-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. “We hebben een sterk
team: met Sabine Ledens, Harold Vanheel en mezelf hebben we de nodige
bestuurservaring in huis. Aangevuld met onze voorzitter Hans Vanhoof
vormen we een sterk kwartet op de eerste vier plaatsen op de lijst. We
hebben dan ook de gezonde ambitie om de grootste partij van Kortenberg
te worden”, zegt Bart Nevens.
Bart Nevens zetelt al drie legislaturen in
de Kortenbergse gemeenteraad: eerst als
gemeenteraadslid, vervolgens als schepen
van Milieu en nadien als schepen van
Openbare Werken en Ruimtelijke
Ordening. “Intussen ben ik al twaalf jaar
lang schepen in onze gemeente, een hele
eer. Gedurende al die jaren heb ik me volledig kunnen ontplooien, waardoor ik nu
kan zeggen dat ik er helemaal klaar voor
ben indien de Kortenbergenaren mij als
hun nieuwe burgemeester zouden willen.

Begonnen met slechts één gemeenteraadslid,
is N-VA Kortenberg na achttien jaar uitgegroeid tot een stevig en enthousiast team.
En het is met dat team dat we naar de kiezer
trekken: schepen van Onderwijs Sabine
Ledens op twee, schepen van Financiën
en Jeugd Harold Vanheel op drie en onze
voorzitter Hans Vanhoof vervolledigt de
top vier. Ook voor de verdere invulling van
onze lijst kunnen we rekenen op een sterke
en enthousiaste ploeg, van jong en oud.”
Lees meer op pagina 2.

Tussen pot en pint
N-VA Kortenberg gaat weer op pad. Wij willen weten welke ideeën jij
hebt om het leven en wonen in Kortenberg nog beter en aangenamer te
maken. ‘Tussen pot en pint’ tref je ons deze lente aan op verschillende
locaties in onze gemeente. Een eerste keer spreken we af in Café Central
in Erps-Kwerps. Kom er op donderdag 22 maart vanaf 19.30 uur langs
met je vragen en suggesties. Bovendien een kans om mee te praten over de
thema’s waarmee we in het najaar naar de Kortenbergse kiezer trekken.

Veilig thuis in een welvarend Kortenberg

22 maart

Vanaf 19.30 uur
Café Central
Erps-Kwerps
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Veilig thuis in een welvarend Kortenberg
Als partner in het gemeentebestuur toont de N-VA aan dat de Verandering werkt in Kortenberg.
Niet met woorden, maar met daden. En dat willen we blijven doen. Door verantwoordelijkheid op te
nemen voor een veilige thuis in een welvarend Kortenberg.

“We hebben in het bestuur
van onze gemeente al heel
wat mooie zaken gerealiseerd. Denk maar aan
de drie woningen die we
aankochten om op termijn
school De Regenboog in
Kortenberg te kunnen uitbreiden. Ook de school De
Boemerang in Meerbeek
gaan we fors vernieuwen.”
Schepen van Onderwijs
Sabine LEDENS

“We bouwden de schulden
van de gemeente met
ruim zeven miljoen euro
af, dat is een vermindering
met 45 procent. En we
bouwen ook op. Zo zetten
we nieuwe Chirolokalen
in Everberg en binnenkort
starten we met het nieuwe
Berkenhof, waar ik samen
met Bart mijn schouders onder zette. Al deze
voorbeelden bevestigen
de goede samenwerking
tussen onze verschillende
bevoegdheidsdomeinen.
Verantwoord beleid met
een visie op de toekomst:
daar staan we voor.”

© Anne Deknock

Schepen van Financiën en
Jeugd Harold VANHEEL

kortenberg@n-va.be

“Kortenberg moet een
veilige thuis blijven bieden
aan al haar inwoners.
Dat slaat niet enkel op
verkeersveiligheid of het
terugdringen van criminaliteit, maar ook op een gezonde en veilige leefomgeving, voor jong en oud. Zo
zullen we niet toelaten dat
onze gemeente onleefbaar
wordt door de luchthaven.
We blijven ons ook inzetten
voor het groen en de open
ruimte. En ten slotte willen
we het verenigingsleven
blijvend stimuleren, want
dat maakt Kortenberg tot
een echte thuis.”
Voorzitter Hans VANHOOF

“Wij gaan resoluut voor een veilige thuis in een welvarend
Kortenberg! Ik ben er rotsvast van overtuigd dat we met dit
team, aangevuld en ondersteund door een dynamische groep
van mandatarissen, bestuursleden en sympathisanten, de
juiste keuze zijn voor Kortenberg.”
Vlaams volksvertegenwoordiger, eerste schepen en lijsttrekker Bart NEVENS
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Kort(enbergs) en Goed
Sterrebeeksesteenweg heraangelegd
De Sterrebeeksesteenweg, die Kortenberg met Nossegem en Sterrebeek verbindt, wordt begin april
grondig heraangelegd met onder meer een nieuwe riolering. Deze werken zijn noodzakelijk om het
probleem van de waterhuishouding aan te pakken. “De werken zijn zo ingrijpend dat we genoodzaakt
zijn om de steenweg te sluiten. Met slimme camera’s gaan we sluipverkeer tegen”, legt Bart Nevens als
bevoegd schepen van Openbare Werken uit.
“Midden maart starten we met de uitbreiding van het
bufferbekken aan voetweg 27, beneden aan de steenweg.
Twee weken later sluiten we de steenweg volledig af voor het
verkeer tussen de voetweg en het kruispunt met de Everslaan.
Net voor het bouwverlof moet die eerste fase afgerond zijn.
De steenweg volledig sluiten zal een heuse impact hebben,
maar we kunnen niet anders”, zegt Bart Nevens. “Aangezien
de werken stilliggen tijdens het bouwverlof, zullen we in de
zomer de steenweg opnieuw openstellen. Zo vermijden we
onnodig fileleed, al zal er dan wel een snelheidsbeperking
gelden. Na het bouwverlof eind september wordt het kruispunt
met de Everslaan aangepakt. Op het einde van dit jaar wordt
dan de laatste fase aangevat: het deel tussen de Everslaan en
het Hof van Montenaken.”

“Voor alle duidelijkheid: die slimme camera’s zullen enkel
tijdens de ochtend- en avondspits nummerplaten registreren. Tijdens de weekends en op feestdagen zullen ze dus niet
werken. De beperking geldt uiteraard niet voor de mensen uit
de buurt, zij zullen kunnen blijven doorrijden. Bovendien is
het een trajectcontrole: wie door het gebied rijdt zonder een
bestemming ter plaatse, wordt geregistreerd. Wie in de projectzone moet zijn, kan wel een vergunning aanvragen via de
gemeentelijke website. Wie geen vergunning heeft, krijgt een
boete. Maar we hebben ook aan onze handelaars gedacht: zij
krijgen een eenvoudige app ter beschikking waardoor ze de
nummerplaat van klanten (passanten) kunnen regulariseren
en dus geen klanten hoeven te verliezen.”

Een streng maar rechtvaardig systeem dus: “Alleen zo kunnen we sluipverkeer indammen. In de eerste maand zullen
nog geen boetes uitgedeeld worden, maar wel waarschuDagelijks passeren er zo’n vijfduizend voertuigen via de
Sterrebeeksesteenweg. Om sluipverkeer tegen te gaan, worden wingen. Hoe dan ook gaan we de gegevens en de resultaten
continu analyseren en aanpassen waar nodig”, besluit Bart.
er op zeker vijf plaatsen slimme camera’s opgesteld. Het
project in de Minneveldstraat, waar al zo’n camera’s hangen,
toont aan dat dat wel degelijk werkt.

Slimme camera’s

Fietspad Erps-Kwerps

Chirolokalen Flurk Everberg

Het gemeentebestuur van Kortenberg investeert meer dan ooit
in verkeersveiligheid, met aandacht voor de zwakke weggebruiker. Specifiek werken we voor de schoolgaande kinderen aan een
schoolrouteproject om onze kinderen zo veilig mogelijk doorheen
het verkeer te kunnen loodsen. In Erps-Kwerps werd begin dit
jaar gestart met fase 1 van dit project.

De bouw van de nieuwe Chirolokalen zit in de eindfase.
Met deze investering zorgen we ervoor dat de Chirojeugd
uit Everberg en Meerbeek eindelijk voldoende ruime en
moderne lokalen heeft. Zo ondersteunen we de verdere
groei en bloei van onze Kortenbergse jeugdverenigingen.
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Melody en Puigdemont
Als Jong N-VA’er kon gemeenteraadslid Melody Debaetselier op het Wintertreffen kennismaken met
de Catalaanse minister-president Carles Puigdemont. Een zeer aangename persoonlijkheid die met
veel passie zijn verhaal kwam toelichten.
Puigdemont wil, samen met een meerderheid van de
Catalanen, een onafhankelijk Catalonië. Helaas respecteert
de Spaanse regering deze mening niet. Ze deed er alles aan
om het referendum tegen te houden. Na de verkiezingen
werden democratisch verkozen politici opgesloten en monddood gemaakt. “Het doet me beseffen dat de vrijheid om
je politieke mening te uiten enorm waardevol, maar niet
overal vanzelfsprekend is”, zegt Melody.
“Ik neem een voorbeeld aan Puigdemont. Hij luistert actief
naar de bevolking om te achterhalen wat bij hen leeft. Hij
pleit voor betrokkenheid en openheid, hecht veel belang aan
democratische waarden en stelt zich niet boven de burger,
maar staat ertussenin.”

 emeenteraadslid Melody Debaetselier
G
ontmoet Carles Puigdemont.

Melody besluit: “Een lokale politicus zijn is een grote eer, je
dient je buren uit liefde voor de gemeente waar je bent opgegroeid. Ik beschouw het als een eer om gemeenteraadslid te

mogen zijn in Kortenberg. Het lokale beleid mee vorm geven
vind ik een belangrijke opdracht en ik zou dit in de toekomst
graag verderzetten.”

Verslag krokusdrink met
Jan Jambon
Op 9 februari organiseerden we een krokusdrink in de Venkel.
Niemand minder dan vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon was er onze gast. In het mooie kader
van de Venkel gaf ‘sterke’ Jan een overzicht van de verschillende werven in de federale en Vlaamse regering. En uiteraard
ging hij dieper in op de thema’s veiligheid en verantwoordelijkheid. De balans van het N-VA-beleid is positief en de vicepremier overtuigde iedereen dat de Verandering echt werkt.
Tegelijkertijd waarschuwde hij ervoor dat het werk er nog niet
op zit. Het herstel dat onder de N-VA werd ingezet, moet verder aangehouden worden.
Ten slotte sprak Jan zijn vertrouwen uit in onze lijsttrekker
voor de gemeenteraadsverkiezingen, Bart Nevens, zoals je kon
lezen op pagina 1. De steun en mooie woorden van Jan Jambon
aan het adres van onze ploeg geven nog een extra boost om
werk te maken van die veilige thuis in Kortenberg!

Veilig thuis in een welvarend Kortenberg

Theo in Colomba
In december hadden we Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, op bezoek in
Kortenberg. Ondanks de sneeuw en winterse
toestanden was de grote zaal van G.C. Colomba
helemaal gevuld.
De honderden aanwezigen luisterden geboeid
naar de presentatie die Theo bracht rond de
uitdagingen in asiel en migratie. Het moeilijke en
persoonlijke verhaal dat Theo bracht, sterkte de
aanwezigen in de overtuiging dat de beleidskeuzes
die Theo – en de N-VA – maakt de enige juiste
zijn: zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor zij
die misbruik maken.

www.n-va.be/kortenberg
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Dossier uitbreiding luchthaven

N-VA Kortenberg blijft niet bij de pakken zitten
De uitbreidingsplannen voor de luchthaven van Zaventem blijven – terecht – voor zeer veel
beroering zorgen. De ongepaste en arrogante passage van BAC (Brussels Airport Company) tijdens
de infoavond voor de Kortenbergse inwoners in januari was een nieuw dieptepunt in het verhaal.
Het besef dat een lokaal draagvlak van het hoogste belang is in elk toekomstscenario ontbrak (en
ontbreekt) volledig bij de uitbaters van de luchthaven.
Al lang hamert N-VA Kortenberg op een aantal basisprincipes
waaraan moet worden voldaan bij eventuele uitbreidingsplannen rond Zaventem:

S chepenen Bart Nevens en Harold Vanheel en voorzitter
Hans Vanhoof tijdens de teleurstellende infoavond over
de uitbreidingsplannen voor de luchthaven.

 De leefbaarheid van onze dorpskernen moet gegaran-

deerd worden. Dit is veruit de belangrijkste voorwaarde,
en het minste wat je kan zeggen is dat hieraan momenteel
niet voldaan wordt in de plannen voor 2040.

 Uiteraard zijn we niet blind voor het economische belang

van de luchthaven voor onze regio, en ook voor vele inwoners van Kortenberg. Maar de plannen van de luchthaven
dienen ook een economische en duurzaamheidstoets te
doorstaan. Opnieuw is volgens ons hieraan niet voldaan.

 Ten slotte moet elk scenario uitgaan van een eerlijke sprei-

ding van lasten over zowel Brussel als de Vlaamse Rand.
De absurde geluidsnormen die het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest oplegt, zorgen voor een verschuiving van de lasten
richting Oostrand en dus ook richting Kortenberg en het
Leuvense. Het is wraakroepend dat de Brusselse regering
– met CD&V, Open Vld en sp.a in het bestuur – blind blijft
voor de eerlijke en terechte vraag vanuit de Vlaamse Rand.
Was het trouwens Brussels Open Vld-minister Vanhengel
niet die zelfs pleitte voor een volledig opschuiven van de
luchthaven richting Erps-Kwerps?

N-VA Kortenberg blijft niet bij de pakken zitten. Dat las je
al in vorige N-VA-bladen. We ondernemen tal van acties om
onze standpunten en de bezorgdheden van onze inwoners
kenbaar te maken:
 A ls Vlaams Parlementslid blijft Bart Nevens druk leggen

bij de Vlaamse gezagvoerders. Op een parlementaire vraag
van Bart werd het standpunt van de Vlaamse Regering
begin februari verduidelijkt door Vlaams minister van
Omgeving Joke Schauvliege (CD&V): “Er moet een evenwichtige spreiding zijn. Het kan niet zijn dat alles richting
Vlaanderen wordt verschoven.”

 Onder impuls van het gemeentebestuur van Kortenberg

hebben elf Vlaams-Brabantse gemeenten en de provincie
zich verenigd om via de rechter een vliegwet te forceren.
Daarmee willen we ook druk leggen op de federale
regering om eindelijk een eerlijke spreiding van de
lawaaihinder rond Zaventem te creëren.

 Ons standpunt werd ook heel helder en rechtstreeks ver-

duidelijkt aan vicepremier Jan Jambon. In naam van N-VA
Kortenberg vroeg voorzitter Hans Vanhoof de vicepremier
om duidelijk op te komen voor de belangen van onze
inwoners door te verzekeren dat de nodige vliegwet zorgt
voor een gelijke spreiding van lasten.

 Daarnaast nemen we initiatieven om ook andere Vlaams-

Brabantse N-VA-afdelingen bewust te maken van de
problematiek. We maken hen duidelijk dat de huidige
uitbreidingsplannen niet enkel nefast zijn voor Kortenberg
en Steenokkerzeel, maar ook voor vele andere gemeenten
in onze regio.

Samenvattend kunnen we niet beter besluiten dan hoe Bart
Nevens het verwoordde in zijn opiniestuk in Knack van 30
januari:
“De luchthaven mag en moet dromen koesteren, maar niet
ten koste van zijn omgeving.”
De conclusie van het artikel luidde als volgt:

“ Wat baat economische groei als je in het
schemerduister van een muur van achttien
meter hoog je eigen buur niet meer verstaat.”

kortenberg@n-va.be

De taxshift helpt u vooruit

Minimumloon

+€32
per maand
in 2018

Gemiddeld loon

+€28

€ 146

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

Hoog loon

+€23

€ 102

per maand
in 2018

per maand in
de volledige
taxshift

(2015-2019)

(2015-2019)

€ 74

per maand in
de volledige
taxshift
(2015-2019)

Meer nettoloon

Heeft u vandaag uw loonbriefje al vergeleken met dat van vorig jaar?
Ongetwijfeld vindt u daarop een aangename verrassing! Want dankzij de
taxshift geniet elke werknemer sinds begin 2018 weer van meer nettoloon.
Net zoals in 2016. Met dank aan minister Johan Van Overtveldt.

Meer koopkracht

De stijgende lijn zet zich trouwens ook volgend jaar door. Vanaf januari 2019
mag u opnieuw wat extra nettoloon bijschrijven. Een goede zaak voor u. Maar
ook voor onze handelaars. Want als u meer geld kan besteden, kunnen zij verder
groeien en bloeien.

Meer welvaart

Wie een gemiddeld loon heeft, gaat er tegen 2019 zo’n 102 euro per maand op vooruit
in vergelijking met 2014. Voor de laagste lonen is dat 146 euro per maand of meer
dan een extra maandloon per jaar. Hoge verdieners genieten in totaal van 74 euro
netto extra per maand. En dat is niet het enige positieve effect van de taxshift. Die
zorgt ook nog eens voor meer jobs en meer slagkracht voor onze Vlaamse bedrijven.

Veilig thuis in een welvarend Vlaanderen
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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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