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KORTENBERG
Algemene
ledenvergadering
arrondissement Leuven
Met

Theo
Francken

V.U.: Sabine Ledens - Sijsjeslaan 38A - 3078 - Everberg - sabine-ledens@n-va.be

N-VAarrondissement
Leuven nodigt al
haar leden uit op
een algemene
ledenvergadering
op vrijdag 3 mei
vanaf 19.30 uur in
zaal Colomba in
Kortenberg.
Gastspreker is
Theo Francken,
N-VA-Kamerlid
en burgemeester
van Lubbeek. Hij
zal het hebben
over het Belgisch
migratiebeleid.
Het belooft alvast
een interessante
avond te worden!
De vergadering vindt plaats om
20 uur in zaal Colomba,
Wijngaardstraat nr.1 in
Kortenberg.
Inkom is gratis, deuren zijn
geopend vanaf 19.30 uur.

N-VA KORTENBERG HEEFT NIEUW BESTUUR
In de eerste helft van maart 2013
kozen alle lokale N-VA-afdelingen
een nieuw bestuur. Voor N-VA
Kortenberg gebeurde dit op 17 maart.
Onze leden kwamen samen in de
cultuurzolder van Erps-Kwerps om
hun stem uit te brengen. Door het
succes van de afgelopen jaren en maanden hebben steeds meer vrijwilligers
zich aangemeld om onze lokale werking mee te ondersteunen. We kunnen door
hun hulp een versnelling hoger schakelen.
De verkiezing verliep in twee rondes. Allereerst werd Wilfried De Greef tot
afdelingsvoorzitter verkozen. Hij wordt bijgestaan door Hubert Vanhoe, de
onderafdelingsvoorzitter.
In een tweede ronde werden de andere bestuursleden
verkozen: Levie Van Laeken, Kristof Van Roey, Hans
Vanhoof en Chris Wynants zijn onze nieuwe
aanwinsten.
De nieuwe bestuursploeg zal een nog meer efficiëntere
bestuursstructuur uitwerken. Door het groeiend aantal
leden, diverse activiteiten en deelname aan het
gemeentebestuur, zullen we de werking van de
werkgroepen verderzetten. Dat principe heeft zijn nut
bewezen! Iedereen kan met zijn persoonlijke
deskundigheid de kracht van verandering verderzetten.

WILFRIED DE GREEF
Voorzitter
N-VA Kortenberg

VALENTIJN VOOR
IEDEREEN!
Berekoud was het, die donderdag
14 februari 2013 op de wekelijkse
marktdag. Dat was te voelen aan onze
neuzen, handen en voeten. Gelukkig
hadden we koffie en wafeltjes om ons
te verwarmen.
We hebben met plezier die koude getrotseerd om alle markt-bezoekers en
marktkramers op lekkere en hartverwarmende Valentijnchocolaatjes te
trakteren! Zomaar ...
Bart, Harold, Erwin, Chris, Dries, Hilde, en de hele N-VA-ploeg…

www.n-va.be/kortenberg

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Jong gespuis in het gemeentehuis?
Van jongeren hoor je vaak zeggen
dat ze geen interesse hebben in de
politiek. “Dat klopt absoluut niet”,
zeggen onze jonge gemeenteraadsleden. We laten ze even aan het
woord!
Melody De Baetselier: “Ik vind het
werk als gemeenteraadslid enorm
boeiend. Het is echt niet saai. Je weet
heel veel over je eigen gemeente en
dat helpt om het beleid mee te
bepalen in de domeinen waarin je
interesse of expertise hebt. Er wordt
meer rekening gehouden met de
mening van jongeren in het hele
maatschappelijke gebeuren. Dat
betekent ook dat er van jongeren een
actieve participatie wordt verwacht.
Zetelen in een gemeenteraad vergt
wat werk. Je moet je op de
vergaderingen voorbereiden en waar
nodig kritische vragen stellen."
Jana Nevens: “We hebben inderdaad
vragen maar ook wensen en daarom
engageren we ons. Ik heb voor de
studies van maatschappelijk werk
gekozen omdat daarbij de
maatschappij in de brede zin van het
woord centraal staat. Het is
belangrijk om op verschillende

niveaus mee te werken en te denken.
Of het nu om politiek gaat of om je
inzet in een jeugdvereniging of een
weekendjob, we willen allemaal
meewerken aan een sociaal, veilig en
aangenaam Kortenberg. Wij hebben
nu de mogelijkheid om via de juiste
weg op een doeltreffende manier hier
aan bij te dragen.”
Melody: “Het feit dat er een aantal
jonge raadsleden verkozen is, is zeker
een positieve evolutie. Jongeren staan
open voor vernieuwing en
verandering. Wij kunnen een
luisterend oor zijn voor de
Kortenbergse jeugd en staan open
voor alle vragen die vanuit deze
groep gesteld worden. Goede
suggesties en ideeën zullen sneller
hun weg vinden naar het bestuur.
Maar ook bedenkingen kunnen
binnen de meerderheid besproken
worden."
Jana: “We hebben met de laatste
gemeenteraadsverkiezingen bewezen
dat jongeren echt wel mee willen
denken en zich inzetten. Daarom
moedigen we iedereen aan om mee te
werken aan een sterk Kortenberg! We
zullen in de nabije toekomst zeker

geëngageerde jongeren motiveren om
mee te denken en te doen. Het is de
moeite waard. En bovenal, het
werkt!"

Werkgroepen: ook voor jou?
Nu het nieuwe bestuur zich installeert, is het ook belangrijk om de werkgroepen opnieuw uit te tekenen.
Een werkgroep wordt ingesteld door en krijgt haar opdrachten van het bestuur. Hoewel een werkgroep in principe een
tijdelijk karakter heeft, vinden we het toch belangrijk om ook daarin een constante te beogen. We willen onder andere
opnieuw een denktank, een feestgroep en een communicatiewerkgroep oprichten. Alle geïnteresseerden zijn welkom.
Stuur een mail naar erwin.cleopater@n-va.be om je interesse te bevestigen!

kortenberg@n-va.be

De verborgen agenda van de Franstaligen
In het kader van de zesde
staatshervorming werd met
medewerking van de Vlaamse
partijen uit de regering Di Rupo de
Brusselse Hoofdstedelijke
Gemeenschap opgericht. Alle
gemeenten uit de oude Brabantse
provincie maken daar verplicht deel
van uit.
De officiële bedoeling van dit nieuwe
orgaan is het overleg over mobiliteit,
verkeersveiligheid en wegenwerken
rond Brussel te organiseren tussen de
drie gewesten. Deze materies
behoren wel tot de bevoegdheden
van de reeds bestaande gewesten
waardoor de nieuw opgerichte
structuur geen enkele meerwaarde
biedt voor de gemeenten die er deel
van moeten uitmaken.

Uit de enthousiaste verklaringen
van Franstalige politici, die
gemaakt zijn na het publiceren van
deze wet, blijkt nu zeer duidelijk
dat met dit BHG vooral de
uitbreiding van Brussel wordt
beoogd.
N-VA Kortenberg heeft niets tegen
overleg, maar ziet geen enkel nut en
geen enkele reden voor dit
gedwongen overleg binnen de
nieuwe hoofdstedelijke
gemeenschap van Brussel. Daar deze
nieuw opgerichte structuur enkel
maar de spanning tussen de
gemeenschappen zal opdrijven en de
gemeenten van Vlaams-Brabant geen
nood hebben aan bijkomende
communautaire problemen, heeft het
bestuur onder impuls van N-VA

Nieuwjaarsreceptie
In het oude gemeentehuis van
Everberg was het op 25 januari
feest! Samen met onze leden en
sympathisanten klonken we op het
nieuwe jaar. De avond werd
overgoten met heerlijke bubbels en
geanimeerde gesprekken.
De voorzitter blikte terug op een
succesvol 2012 en de nieuwe
mandatarissen werden voorgesteld.
Bart Nevens gaf een woordje uitleg bij
de prioriteiten voor de komende
legislatuur.
Het was meer dan een geslaagde avond

Zo was het vorig jaar

www.n-va.be/kortenberg

Kortenberg een resolutie ingediend
bij de gemeenteraad om:
• geen overleg te plegen via de
hoofdstedelijke gemeenschap van
Brussel en niet deel te nemen aan
de vergaderingen van deze nieuwe
instelling;
• en enkel desgevallend overleg te
organiseren op basis van noodzaak
en via adequate maar dan wel
reeds bestaande kanalen.

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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