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KORTENBERG

Na drie jaar N-VA-bestuur
We komen onze beloftes na en werken verder aan de Verandering
Nu we halfweg de legislatuur zijn, kijken we terug op de
voorbije drie jaren en blikken we vooruit op wat nog komt.
Onze schepenen Bart Nevens, Sabine Ledens en Harold
Vanheel zijn samen met voorzitter Hans Vanhoof alvast
unaniem in hun oordeel: “De kracht van Verandering is
zichtbaar aan het werk in onze gemeente”.

V.U.: Hans Vanhoof, Schoonaardestraat 197, 3078 Meerbeek - redactie: Johan Muyldermans

Op vlak van openbare werken tonen de projecten van
de Karterstraat, de aanleg
van fietspaden in Wijnegemhof- en Dalemstraat en de
lopende werken aan de Ziptstraat aan dat we de middelen juist inzetten. We blijven
dit pad bewandelen met onder meer de verdere uitbouw
van het HST-fietsroute
netwerk, aanleg van nog
meer fiets- en wandelpaden
en rioleringswerken aan de
Sterrebeeksesteenweg.
Daarnaast investeert dit gemeentebestuur meer dan ooit
tevoren daar waar het nodig is. We bouwen een nieuwe
vleugel aan de school de Boemerang in Meerbeek, breiden we
het Chirolokaal in Everberg uit, verbouwen en modernise-

ren we het Berkenhof en bestuderen we hoe we de kerk van
Kortenberg kunnen herstructureren zodat ze multifunctioneel
ingezet kan worden voor alle inwoners.
We zetten ook sterk in op betere en efficiëntere dienstverlening: we integreren de administratieve diensten van gemeente en OCMW en we bouwen
een snelbalie uit in het gemeentehuis voor een nog snellere
dienstverlening.
Ten slotte zorgt de N-VA
ervoor dat onze gemeente op
vlak van financiën gezonder is
dan ooit voorheen:
we bouwen de schulden af
zonder de belastingen te
verhogen. Een sterk financieel
beleid, dat zowel door vriend
als vijand erkend wordt.
Net wat u van de N-VA verwacht, en hier blijft het voor
ons niet bij! Wij blijven elke dag hard werken aan de
Verandering, voor een beleid dat op lange termijn denkt
en Kortenberg voluit doet leven!

Met de N-VA in het bestuur van onze gemeente, kent Kortenberg eindelijk:
 Een vooruitziend beleid, net wat van een goede huisvader verwacht wordt.
 Een duurzame visie op ruimtelijke ordening en openbare werken, weg van de oude verkiezingsasfaltpolitiek.
 Geen blinde besparingen op personeel of werkingsmiddelen.
 Geen belastingverhoging, maar wel rigoureuze schuldafbouw.
 Een ambitieus investeringsbeleid - groter investeringsbudget dan voorheen - waarbij we inzetten op onderwijs, jeugd en infrastructuur.
 Een sociaal beleid, met meer middelen voor de echte kerntaken van het OCMW.
 Een bestuur dat zwaar inzet op de kennis van het Nederlands als basis voor integratie en inburgering in onze gemeenschap.

www.n-va.be/kortenberg

Hoe en wat met asielzoekers in Kortenberg?
Geen privileges

 Als de erkende vluchteling geen

Samen met onze OCMW-fractie (Michel Bullen, Chris Wynants en Hilde
Noppen) blijven wij dit dossier op de voet opvolgen.
De asiel- en vluchtelingencrisis
beroert velen in onze gemeente. U
bent uiteraard oprecht bekommerd
over het welzijn van diegenen die op
de vlucht voor oorlog en geweld met
hun gezin in ons land zijn beland.
Maar u bent ook oprecht bezorgd
over de mogelijke overlast en impact
op het wonen en (samen)leven in
Kortenberg.

Duidelijke informatie

We worden vaak door u aangesproken
over deze asielcrisis. Steeds duikt de
vraag op naar concrete en duidelijke
informatie over het hoe en waarom
van de opvang in ons dorp. We willen
u dan ook duidelijk informeren. Zo
leggen we een gezonde, sociale en
rechtvaardige basis om deze mensen in
onze gemeente op te vangen, maar ook
om wilde indianenverhalen en andere
geruchten de kop in te drukken.

Geen overrompeling

Al in de zomer van 2015 nam onze
OCMW-fractie de eerste initiatieven.
Hieronder vindt u het overzicht van de
belangrijkste elementen:
 De gemeente Kortenberg voorzag

in maart 2016 in 23 opvangplaatsen
(5 gezinnen met 9 volwassenen en

14 kinderen). Er kan dus moeilijk
beweerd worden dat het voor
Kortenberg over een zondvloed
aan asielzoekers gaat of dat zij
het straatbeeld beheersen. 16
vluchtelingen worden in Kortenberg
gehuisvest en 7 in Erps-Kwerps.
 We voorzien in een kortstondige

opvang. Men gaat er immers van
uit dat voor deze vluchtelingen de
procedure kort kan zijn en dat zij
binnen de twee maanden het statuut
van erkende vluchtelingen kunnen
krijgen. Eenmaal erkend, moeten de
vluchtelingen werk maken van hun
integratie in de samenleving. Dit
houdt in dat zij een woning moeten
vinden, in principe op de private
woningmarkt. Dat dit niet voor de
hand ligt, is evident.

 Vluchtelingen die ervoor kiezen

om in Kortenberg te blijven,
vallen ten laste van het plaatselijk
Welzijnshuis. Dit zou meteen een
uitbreiding van het cliënteel van
het Welzijnshuis betekenen en een
extra kost voor de algemene sociale
dienst van de gemeente (uitkeringen,
steun, huurwaarborgen,
wonen, arbeidstraject- en
personeelsbegeleiding).

Europa kreunt onder een ongeziene migratiecrisis. Meer dan één miljoen asielzoekers kwamen vorig jaar naar Europa. Zowat 45 000 onder
hen trokken naar dit land. Hoe gaan we daarmee om? Wat kan Europa
doen om het tij te keren?
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken geeft een stand
van zaken en beantwoordt uw vragen. Bent u lid of sympathisant van
de N-VA? Dan bent u meer dan welkom. Breng gerust een collega,
kennis of familielid mee. Vooraf inschrijven is niet nodig.

kortenberg@n-va.be

woning vindt, zal zijn plaats in
het LOI (Lokaal Opvang Initiatief)
langer bezet blijven. Dat heeft dan
weer gevolgen voor de nood aan
opvangplaatsen. Er moeten dan
plaatsen bij gecreëerd worden.
Anders dan vaak gehoord wordt,
heeft de erkende vluchteling geen
voorrang voor het bekomen van
een sociale woning. Dat is een
indianenverhaal. De erkende
vluchteling heeft dezelfde sociale
uitkeringsrechten als een Belg en
dezelfde rechten op OCMW-hulp.
(Andere vreemdelingen hebben die
rechten niet)

 De lessen Nederlands basiseducatie

gaan overdag door in het lokaal
dienstencentrum en dit tweemaal
per week. Een derde dag gebeurt
het door vrijwilligers. Voor
vluchtelingen met een vooropleiding
zijn er de avondlessen van het CVO
in Everberg. Bovendien is er ook Café
Combinne in het dienstencentrum
waar ze zich kunnen oefenen in
het spreken van het Nederlands.
De Vlaamse gemeenschap richt
inburgeringscursussen in.

 De vluchtelingen worden

ingeschakeld als vrijwilligers in de
klusjesdienst en worden hiervoor
vergoed per uur.

 Tot slot werden er tot nu toe er

geen klachten genoteerd. Er is een
goede samenwerking tussen het
Welzijnshuis en de wijkagenten.
Zo nodig kan er dus kort op de bal
gespeeld worden.

Kortenberg(s) en goed
Zwerfvuilactie N-VA Kortenberg
Zondag 20 maart trok een enthousiaste ploeg van N-VA
Kortenberg handschoenen en fluo hesjes aan in het kader
van de nationale zwerfvuilactie. Zo werd een deel van
de Leuvensesteenweg schoon gemaakt en zwerfvuilvrij
gemaakt.
De reacties van voorbijgangers werkte motiverend. Wat
zijn we zo allemaal tegengekomen? Brikjes en blikjes,
wieldeksels en flesjes, piepschuim en plastiek, 5 euro (?!),
papier en karton. Dit is trouwens een opvoedende actie
om met kinderen te doen. De flinke Ruben (zie foto) kon
maar niet begrijpen waarom er zo veel vuil langs de weg
ligt. En voor zij die het nog niet mochten weten: voor al
dat zwerfvuil is er maar één plaats: indevuilbak.be.

Bart Nevens in het parlement
In het Vlaams Parlement ging Bart Nevens’ aandacht
recent vooral naar het leefmilieu. Hij stelde daarover een
aantal vragen.

Rijken mogen meer
afval maken
In de media klonk het
dat rijkere gemeenten
meer afval mogen
produceren. Met
andere woorden:
inwoners van rijkere
gemeenten zouden
volgens het plan een
pák meer afval op straat mogen zetten dan in gemeenten
met minder middelen. Dat is de wereld op zijn kop, want
gemeenten die over méér financiële slagkracht beschikken
zijn logischerwijs ook in staat tot méér inspanningen.
Bart Nevens vroeg de bevoegde minister tijdens de plenaire
vergadering in het Vlaams Parlement dan ook waarom

ze de rijkere gemeenten dan niet tot meer inspanningen
verplicht. Minister Schauvliege antwoordde dat er een
beleid op maat van de gemeente zal gevoerd worden en dat
de doelstellingen doordacht zijn. Maar…

Doelstelling soms al achterhaald
… Sommige gemeenten halen al sinds jaren de
doelstellingen inzake afvalbeleid die voor 2022 gesteld
werden. In Kortenberg bijvoorbeeld ligt de hoeveelheid
restafval per inwoner op 77 kilogram. De ambitie die de
minister onze gemeente en haar inwoners oplegt tegen 2022
is 116 kilogram.
Het is de logica zelve dat we inzake ons afvalbeleid
ambitieus zijn. Dit nieuwe uitvoeringsplan is dat niet. Op
niveau van de individuele gemeente schiet het vaak te kort.
We hebben nood aan écht maatwerk dat de gemeenten die
over de mogelijkheden beschikken aanzet om beter te doen
dan vandaag. Daarnaast moeten gemeenten die al goede
resultaten halen, gestimuleerd worden om nóg beter te
doen. Kortom, wat nu voorligt is niet goed genoeg.

Bestuursverkiezingen N-VA Kortenberg

Asiel Theo Toert in Leuven

N-VA Kortenberg
organiseerde in februari
bestuursverkiezingen;
een hoogdag voor onze
interne partijdemocratie.
Op donderdag 25 februari
verzamelden onze leden
in het Berkenhof en ze
kozen voor Hans Vanhoof
om ook de volgende drie

Vrijdag 15 april 2016
van 20 tot 22 uur

in de Aula Pieter De So
mer, Charles
Deberiotstraat 24, 3000
Leuven
Hans Vanhoof (links) werd herbevestigd als voorzitter. Parlementslid Jan Spooren (rechts) leidde de
verkiezingen in goede banen. In het midden schepen
en parlementslid Bart Nevens.

www.n-va.be/kortenberg

jaar de voorzittersrol van
N-VA Kortenberg op zich te
nemen. Hilde Noppen werd
eveneens herverkozen als
ondervoorzitter. Samen met
de hele bestuursploeg zullen
Hans en Hilde verder blijven
bouwen aan het positieve
project van de N-VA voor
Kortenberg.

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft.
Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”,
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede.

“De N-VA wil de provinciale middelen
verantwoord besteden.”
Linda De Dobbeleer-Van den Eede, N-VA-fractievoorzitter provincieraad

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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