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V.U. Tom Jespers
Kouterstraat 44
3071 Kortenberg

Paaseierenzoektocht voor de
hele familie

Iedereen burgemeester!
Men zegt wel eens dat er onder de Belgische bevolking weinig interesse is voor
politiek. Het wordt als saai bestempeld. N-VA Kortenberg schaart zich niet achter deze stelling. Wanneer we met de mensen praten voelen we wel degelijk dat politiek leeft in de huiskamers.
BETROKKEN
We zijn ervan overtuigd dat mensen meer betrokken willen zijn in de beslissingen van
politieke partijen. U brengt toch ook uw stem uit op een partij die uw mening waardeert en meeneemt in haar beleid ?

Het verhaal van de klokken die
zich in Rome gaan bevoorraden en
met een lading eieren terugkeren
mag dan al uitgedoofd zijn,
kinderen blijven gek op
paaseieren rapen!
N-VA KORTENBERG
ORGANISEERT OP

PAASMAANDAG
9 april, een heuse

“PAASEIERENZOEKTOCHT”
in het Park van de Oude Abdij in
Kortenberg.
We verwelkomen u en uw
kinderen graag vanaf 10u.
Het belooft een leuke zoektocht te
worden ! Voor de allerkleinsten is
er een korte paaswandeling met
paashaas en paasverhaaltjes!
U kan zich inschrijven door een
e-mail te sturen naar
erwin.cleopater@n-va.be
De bijdrage aan dit evenement
is 3 euro per kind.

LAAT UW STEM HOREN
U kan actief mee discussiëren door uw suggesties, opmerkingen, vragen en expertise
met ons te delen! Laat uw stem horen want samen kunnen we dan constructief bouwen aan een gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Uw deelname maakt echt het
verschil.
WAT LEEFT ER IN KORTENBERG
Met de ingelaste inwonersbevraging helpt u ons om betere inzichten te krijgen in wat
er leeft in Kortenberg! Wij willen graag rekening houden met uw suggesties en voorstellen in de komende legislatuur.
N-VA Kortenberg wil graag een antwoord formuleren op uw vragen en bekommernissen. Daarom is het
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Een hart voor Kortenberg!
N-VA Kortenberg heeft een hart voor Kortenberg! Om dat nog
eens duidelijk te maken ging een aantal bestuursleden op een
zeer koude donderdag naar de markt om chocolaatjes uit te
delen aan de Kortenbergenaren. Hoewel het min 9 was, hielden
heel wat marktbezoekers even halt bij ons om een praatje te
maken. Ondanks de gure, ijzige wind werden het warme gesprekken.

In de kijker
n OCMW
Het OCMW-budget is bij uitstek het middel om een gedegen sociaal beleid te voeren in onze gemeente. Onze
missie bestaat erin om, binnen dit budget, medeburgers
te helpen die om welke reden dan ook buiten de boot
dreigen te vallen of bijkomende steun nodig hebben. En
dat binnen een verhaal van rechten en plichten.
Onze OCMW-mandatarissen zijn er de afgelopen jaren
in geslaagd om de toegewezen financiële middelen, de
gemeentelijk dotatie, efficiënt te besteden.
Budget in evenwicht
Deze dotatie, die in de afgelopen legislatuur systematisch werd geïndexeerd, wordt opgesteld in het kader
van de behoeften en de beschikbare middelen. Wanneer
deze behoeften onverwacht toenemen, kan ook de financiële reserve aangesproken worden. Uiteraard is deze
reserve ook eindig en dienen wij er voor te zorgen dat op
de middellange termijn het budget in evenwicht is.
Zoals de burgers van Kortenberg in Zoeklicht van
december 2011 konden lezen, bedroeg de geïndexeerde
dotatie toen 792 129 euro. In 2012 zal deze opnieuw geïndexeerd worden.

Voldoende middelen
N-VA Kortenberg zal er op blijven toezien dat er voldoende middelen beschikbaar zijn voor een gedegen
beleid én dat deze middelen optimaal besteed worden.

n WONEN IN EIGEN STREEK
Op de gemeenteraad van 12 december 2011 werd met
algemene stemmen het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen goedgekeurd. Om het
wonen in eigen gemeente te bevorderen werden de
criteria met betrekking tot de lokale binding als prioritair beschouwd. De criteria zijn als volgt: Eerst wordt
voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders die sinds
de geboorte in de gemeente Kortenberg wonen. Daarna
volgen de kandidaat-huurders die op het moment van
toewijzing tien jaar onafgebroken in de gemeente Kortenberg gewoond hebben. Tenslotte volgen de kandidaat-huurders die in een periode van zes jaar voor de
toewijzing minstens drie jaar inwoners
van de gemeente zijn geweest. Voor
meer info en inschrijving zich wenden
tot de sociale verhuurkantoren of de
woonwijzer.
Bart
Nevens

Nieuw bestuurslid: Philip Gielis
• afgestudeerd in 1999 als industrieel ingenieur elektronica
aan de Internationale Hogeschool Groep T in Leuven;
• tewerkgesteld als ‘firmware engineering consultant’ bij de wereldmarktleider
implanteerbare hooroplossingen voor doven en slechthorenden;
• actief lid en leider geweest bij Chiro Flurk in Everberg.
Philip is geboren en getogen in Everberg. Hij was nooit echt geïnteresseerd in politiek, maar sinds de opkomst van de
N-VA is het hem duidelijk geworden dat politiek voeren ook anders kan. Philip zal zich buiten de algemene uitbouw
van N-VA Kortenberg ook bezig houden met de website en andere gerelateerde sociale media.

Kortenberg en Bart De Wever in Aarschot !
Op 16 februari was Bart De Wever te gast in Aarschot. De avond werd
geopend met een kwis, waarbij de ploeg van N-VA Kortenberg de eerste plaats haalde bij de + 24-jarigen.
Het bestuur werd persoonlijk gefeliciteerd door de nationale voorzitter, die ruim de tijd nam voor een boeiend gesprek over de komende
gemeenteraadsverkiezingen.

Vrouwen en mannen in de politiek
We heten de vrouwen die zich bij ons gevoegd hebben welkom! N-VA Kortenberg is er van overtuigd
dat vrouwen een meerwaarde in de politiek betekenen.
Het is inderdaad zo dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de politiek maar dat betekent niet dat mannen niet welkom zouden zijn.
Iedereen die open, rechtlijnig en consequent is, kan bij
ons zijn of haar sociaal engagement in de praktijk omzetten.

Voel je het kriebelen? Twijfel niet en neem contact op met:
sabine.ledens@n-va.be of hilde.noppen@n-va.be.
Ook door lid te worden van N-VA Kortenberg kan je
onze lokale werking steunen. Meer info hierover via onze
webstek www.n-va.be/kortenberg
of via
sabine.ledens@n-va.be en bart.nevens@n-va.be.

N-VA Kortenberg kijkt vooruit
De tweede Nieuwjaarsreceptie van N-VA Kortenberg was een succes!
Sympathisanten zakten af naar CC Colomba en wisselden met een
glaasje champagne hun beste wensen uit. Onze voorzitter Tom Jespers sprak zich tevreden uit over de groei van de partij in de gemeente,
het ledenaantal is immers in het afgelopen jaar verdubbeld!
In de aanloop naar de verkiezingen kunnen we zeker op heel wat steun
rekenen. Bart Nevens hield een korte toespraak over de realisaties van de
N-VA in het afgelopen jaar en is een tevreden man. Hij verwende het bestuur gniffelend met een behangborstel en kijkt uit naar de activiteiten
van de komende maanden.
Ook Tine Eerlingen, Vlaams parlementslid voor de N-VA, verraste iedereen met een bezoek. Ze mengde zich graag onder de gasten en peilde
naar de verwachtingen van de Kortenbergenaar.
Een film over 10 jaar N-VA wekte de interesse van iedereen, het is immers bewonderenswaardig hoe alle partijleden en sympathisanten hebben doorgezet om de N-VA op de politieke kaart te zetten.
We willen iedereen graag danken voor de inzet, de aanmoedigende woorden
en de steun voor het afgelopen jaar !

De kracht van verandering
“Er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als
men ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.” Met die woorden
lanceerde partijvoorzitter Bart De Wever op 3 maart de slogan waarmee de
N-VA in oktober naar de lokale verkiezingen trekt: “De kracht van verandering”.
De vormingsdag in Leuven vormde het sluitstuk van het Traject 2012, een
reeks vormingen en inhoudelijke haltes die de lokale N-VA-afdelingen de
instrumenten aanreikte om hun lokaal programma en hun campagne uit te
werken. Ook N-VA Kortenberg was er telkens bij.
N-VA Kortenberg heeft sinds kort ook een webstek. Het is zeker de moeite waard om ons een bezoekje te brengen! We houden u graag op de hoogte van onze activiteiten. U vindt er relevante informatie in terug en willen
bovendien steeds bereikbaar zijn voor de Kortenbergenaar. U surft gewoon naar www.n-va.be/kortenberg.
Op facebook zijn we ook actief! Dit medium maakt het mogelijk om N-VA-sympathisanten
met elkaar te verbinden. Laat een boodschap na op het prikbord!

Vlaamse begroting is de enige in evenwicht
Vlaams minister van Begroting
Philippe Muyters (N-VA) laat de
begroting in Vlaanderen niet ontsporen: “Vlaanderen vertrekt in 2012
met een begroting in evenwicht. Als
enige overheid in dit land en als een
van de enige in heel Europa. En we
blijven investeren zoals Europa dat
vraagt: in onze economie en infrastructuur, alsook in een Vlaams sociaal
beleid.”
“Vlaanderen heeft de voorbije twee
jaar al twee miljard bespaard. Dit jaar
ontsnappen we niet aan bijkomende
besparingen. We hebben keuzes gemaakt, maar niet op de kap van de
werkende Vlaming”, zegt Vlaams viceministerpresident Geert Bourgeois
(N-VA). “De Vlamingen kreunen al
genoeg onder de maatregelen van de
federale regering.”

Federale begroting
krijgt rode kaart
N-VA-voorzitter Bart De Wever: “De federale begroting is bijzonder
nefast. Ze bestaat uit drie vierde belastingen en slechts één vierde
besparingen op de uitgaven. Bovendien zijn het altijd dezelfde mensen
die moeten betalen: Vlamingen die werken.”

Om te BESLISSEN heeft deze regering in Vlaanderen
geen meerderheid, maar BETALEN doen we wel met een
tweederde meerderheid.








Hebt u een huis of gaat u er een kopen? Extra betalen.
Gaan de kindjes naar de opvang? Extra betalen.
Doet u aan pensioensparen? Extra betalen.
Gebruikt u al eens dienstencheques? Extra betalen.
Verdient u net meer dan het minimum? Extra betalen.
Wilt u uw huis isoleren? Extra betalen.
Maakt een bedrijfswagen deel uit van uw loon? Extra betalen.

Meer informatie over deze extra belastingen vindt u op
www.n-va.be/dossiers/evaluatie-regeerakkoord

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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW

NAAM:

VOORNAAM:

STRAAT:
POSTCODE:

GEMEENTE:

TEL:

E-POST:

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

N-VA Kortenberg: inwonersbevraging
GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN COMMUNICATIE

prioriteit

belangrijk

onbelangrijk

belangrijk

onbelangrijk

belangrijk

onbelangrijk

belangrijk

onbelangrijk

belangrijk

onbelangrijk

Gemeentehuis (openingsuren,bediening, ...)
OCMW (bereikbaarheid, diensten, ...)
Containerpark (openingsuren, bediening, ...)
Gemeentelijke communicatie (website, infoblad, e-loket...)
Behandeling van On-line vragen en klachten
Eventuele opmerkingen over hoe U dit vandaag ervaart, suggesties zijn welkom:

AANGENAAM WONEN EN WERKEN

prioriteit

Verdere uitbouw sociale kavels en betaalbare woningen
Doorgedreven natuurbeleid in de gemeente
Strengere aanpak sluikstorten
Meer propere straten en wegen
Eventuele opmerkingen over hoe U dit vandaag ervaart, suggesties zijn welkom:

VERKEER EN MOBILITEIT

prioriteit

Verkeersveiligheid in de gemeente en schoolomgevingen
Aandacht voor voetgangers en fietsers
Aanbod openbaar vervoer
Parkeerbeleid en beschikbaarheid van parkeerplaatsen
Doorgaand verkeer anders georganiseerd
Eventuele opmerkingen over hoe U dit vandaag ervaart, suggesties zijn welkom:

VEILIGHEID

prioriteit

Inbraakpreventie en - aanpak
Aanpak van kleine criminaliteit
Zichtbaarheid van de politie in de gemeente
Controle op de verkeersovertredingen
Kennismaking met wijkagent
Eventuele opmerkingen over hoe U dit vandaag ervaart, suggesties zijn welkom:

VRIJETIJDSBELEID

prioriteit

Accommodatie voor lokale verenigingen
Infrastructuur en ontspanning voor jeugd
Infrastructuur en ontspanning voor senioren
Organisatie van culturele evenementen
Eventuele opmerkingen over hoe U dit vandaag ervaart, suggesties zijn welkom:

KRACHT VAN DE MIDDENSTAND

prioriteit

belangrijk

onbelangrijk

belangrijk

onbelangrijk

belangrijk

onbelangrijk

Toegankelijkheid lokale handelaars
Voldoende horecagelegenheden
Eventuele opmerkingen over hoe U dit vandaag ervaart, suggesties zijn welkom:

KORTENBERG, VLAAMSE GEMEENTE

prioriteit

Toepassing van de taalwetgeving
Meer taalopleidingen voor anderstaligen
Vlaams karakter versterken
Eventuele opmerkingen over hoe U dit vandaag ervaart, suggesties zijn welkom:

KINDEREN, ONDERWIJS/OPVANG

prioriteit

Nederlands op school
Basisonderwijs in de gemeente
Meer kinderopvang
Eventuele opmerkingen over hoe U dit vandaag ervaart, suggesties zijn welkom:

Waar zou u het beleid bijsturen in uw onmiddellijke buurt, straat of wijk?

Wat zijn de suggesties voor het verbeteren van uw directe leefomgeving?

Wat zou u doen als u 1 dag de burgemeester van Kortenberg was? Wat zou u dan veranderen?

BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING !!!
U kan de ingevulde formulieren bezorgen aan:
Bart Nevens, Prins van Everbergstraat 6, 3078 Everberg
U kan het formulier ook downloaden via onze webstek www.n-va.be/kortenberg
en mailen naar sabine.ledens@n-va.be
Laat ons weten of u actief wil meewerken bij N-VA kortenberg

