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KORTENBERG
Iedereen #helfie.
Voor een groen,
duurzaam en
Vlaams Kortenberg
Kortenberg is een groene,
Vlaamse, landelijke gemeente.
Het is onze overtuiging dat we
dat zo moeten houden.
Respect en zorg voor omgeving en natuur, en zoeken naar
duurzame oplossingen: dit
vormt mee de basis van ons
politiek engagement.

V.U.: Hans Vanhoof, Schoonaardestraat 197, 3078 Meerbeek

U heeft daarbij niets aan
slogans en groots opgezette
campagnes. Daar houden we
ons dus ver van af. Voor ons
gaat het niet om het binnenhalen van holle certificaten of
‘burgemeestersconvenanten’.
Nee, zoals u in dit huis-aanhuisblad kan merken, willen
wij voor u echt het verschil maken met een duurzaam beleid.
Inderdaad: denken, durven
maar ook DOEN. Ook dat is de
Kracht van Verandering
Warme Vlaamse groet,
Hans Vanhoof
Voorzitter N-VA Kortenberg

www.n-va.be/kortenberg

N-VA-schepen Bart Nevens:
Groen in woord en daad
In de projecten die N-VA Kortenberg
in het gemeentebestuur mee vorm
geeft, trachten we met concrete acties
voor u een groen en duurzaam beleid
te realiseren.
Bij nieuwe wegenprojecten voorzien
we altijd mee fiets- en of wandelpaden. Het onderhoud van de
openbare ruimte doen we zonder
pesticiden. Bij aanplantingen kiezen we streekeigen inheems groen.
Het beheersplan van het park van de Oude Abdij is zo opgesteld dat er naast mooie
wandelpaden ook plaats is voor ruigtes.
We schenken veel aandacht aan de waterkwaliteit (door lozingen in beken en grachten te vermijden), waterzuivering door ontdubbeling van riolering en aanleg van
natuurlijke bufferbekkens. Bij het maaien van bermen gebruiken we technieken die
de biodiversiteit in de hand werken. We zorgen er ook voor dat het klein historisch
erfgoed gevrijwaard wordt en ingebed in een globale visie op het landelijke karakter
van Kortenberg
En waar we lokaal niet onmiddellijk de oplossing vinden, durven we verder te kijken
dan onze neus lang is. Getuige hiervan de investering in Wind4Flanders
(zie verderop).
Een prachtig voorbeeld is het heraanleggen van de Weesbeek.

N-VA Wandelt
Kom mee de Weesbeek
herontdekken!
Zondag 7 juni 2015 - 10.30 uur
N-VA Kortenberg organiseert een gegidste
wandeling in en rond het Silsombos. We zetten
#Helfies in het Silsombos
de nieuw aangelegde Weesbeek en de nieuwe
Hans Vanhoof en Stefan Bauwens,
wandelwegen in de kijker. U kan het project
gids van dienst
ontdekken waar schepen van Openbare Werken en
Ruimtelijke Ordening Bart Nevens zijn schouders
onder zette. Samenkomst op de parking van de voetbalvelden van Erps-Kwerps.

Kortenberg(s) & goed
N-VA is ook jong N-VA

Met Melody Debaetselier en Jana Nevens telt de N-VA
de jongste leden in de rangen van de Kortenbergse
gemeenteraad. Van dames verklappen wij de leeftijd
niet. Ben je zelf jong van geest, bovendien nog werkelijk jong ook, maximum 30 jaar – een jeugdige kniesoor
die dat oud vindt – en heb je het Vlaamse virus in de
aderen, dan ben je welkom bij Jong N-VA Kortenberg.
Je ontmoet ze op hun facebookpagina of neem contact
op met Kristof Van Roey: kristof.vanroey@n-va.be

N-VA Kortenberg luisterde

Zondag 29 maart legde N-VA Kortenberg de oren te
luisteren bij Karl Vanlouwe. Die bleek als bevlogen
en uitermate goed geïnformeerde spreker over Brussel en de Vlaamse Rand een uitmuntende keuze. Het
zaaltje van het Berkenhof zat flink vol voor deze Brusselse Vlaming en N-VA volksvertegenwoordiger. Hij

Een dag in het spoor van….
schetste een scherp beeld van de positie van Vlaming
in Brussel en van de sociaal-economische en demografische evoluties.
Tot slot werd uitgekeken naar wat dit in de toekomst
zou kunnen betekenen voor Kortenberg. Zijn analyse
bevestigde ons in de overtuiging dat we in Kortenberg meer dan ooit moeten inzetten op taal en inburgering.

N-VA Kortenberg zet moeders in de bloemen

De schoonste naam in ’t wereldrond, het schoonste
woord uit mensenmond, ‘t is moeder. Zozeer in de
poëtische bespiegelingen willen wij ons niet wagen
maar voor N-VA Kortenberg zijn moeders de ultieme
en uiteraard allerliefste #helfies. Daarom hebben we
op Moederdag zondag 10 mei tientallen moeders
symbolisch in de bloemetjes gezet.

Vlaams volksvertegenwoordiger
Bart Nevens

Peumans langs voor een koffietje. Het wordt een lange
namiddag.

Onlangs boden we onze Kortenbergse N-VA leden en
#helfies de kans om een bezoek te brengen aan het
Vlaams Parlement. Sinds de verkiezingen van
25 mei 2014 hebben we immers met Eerste Schepen
Bart Nevens, onze eigen Kortenbergse vertegenwoordiging in Brussel. Hoe Bart Dorpsstraat en Wetstraat
combineert en zijn dag als Vlaams Parlementslid
eruit ziet lees je hieronder :

De plenaire vergadering start
met twee voorstellen tot resolutie: eentje over de terugtrekking
van massavernietigingswapens
uit Vlaanderen en eentje over de erkenning van de
Armeense Genocide.

6.30 uur
De wekker loopt af. Er wacht een drukke dag. Eerst de
kranten doornemen bij het ontbijt.

8.00 uur
Op de trein overloop ik met Tom,
mijn medewerker, de agenda en
bespreken we de actualiteit.

9.00 uur

N-VA-schepen Harold Vanheel: Kortenberg investeert duurzaam
in Wind4Flanders
KORTENBERG VOORTREKKER
Finilek is de financieringsvereniging van 52 gemeenten uit vooral Vlaams-Brabant en neemt deel aan
Wind4Flanders voor een totaal bedrag van 4 miljoen
euro. De gemeente Kortenberg zal voor maximaal
150 000 euro investeren en zal hierdoor een voortrekker in dit project zijn.”

De Kortenbergse gemeenteraad van 2 maart j.l. stemde
unaniem in met het voorstel van het gemeentebestuur - bij monde van schepen van Financiën Harold
Vanheel (N-VA) - om te investeren in hernieuwbare
energie. Recent werd schepen Vanheel overigens bij
Wind4Flanders benoemd tot bestuurder en lid van het
expertencomité.
Harold Vanheel licht toe: “Gemeenten kunnen sinds
kort mee investeren in Wind4Flanders. Wind4Flanders
is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten en
Electrabel. Wind4Flanders investeert in groene windenergie in Vlaanderen. De projecten worden zorgvuldig geselecteerd, rekening houdend met de beperkte
open ruimte in Vlaanderen. Daarom wordt er gekozen
om zoveel mogelijk windmolens te plaatsen in industriële zones.

kortenberg@n-va.be

“We zijn er van overtuigd dat de inzet van windenergie breed gedragen wordt door de bevolking. Echter,
de mogelijkheden voor het plaatsen van windmolens
in Kortenberg zijn beperkt, mede door de nabijheid
van de luchthaven van Zaventem. We hebben deze
gelegenheid aangegrepen om een substantiële bijdrage
te leveren aan de ontwikkeling van hernieuwbare
energie in Vlaanderen. Dit ligt volledig in lijn met het
meerjarenplan van Kortenberg”, aldus Harold Vanheel.

Post doornemen, waarna ik de antwoorden van
minister Schauvliege op mijn vragen in de commissie
Leefmilieu analyseer.

10.00 uur
Commissievergadering Brussel & Vlaamse Rand, waar
onze fractie vragen stelt over de
registratie van taalklachten in
de Vlaamse Rand. Zelf vraag ik minister Gatz naar de
vernieuwde speelpleinwerking in Brussel.

12.00 uur
Meerderheidsoverleg met Vlaams minister voor Brussel
Sven Gatz.

13.30 uur
Ik bereid mijn actuele vraag in de plenaire vergadering
voor. Daarna vlug nog even bij parlementsvoorzitter Jan

14.00 uur

Zelf stel ik minister Schauvliege vragen over haar plannen voor het invoeren van een eenduidig watertarief
voor heel Vlaanderen, wat de zuinige gebruiker moet
belonen en de verspiller aanzetten tot zuinigheid.

18.15 uur
De plenaire vergadering is afgelopen. Ik praat nog
even na met enkele collega’s over mijn vragen over de
waterfactuur.

19.45 uur
Op mijn weg van het station
naar huis loop ik nog even langs
bij mijn schapen. Ik controleer of
ze nog genoeg eten en drinken
hebben. Ze hebben geluk: ik heb ze wat extra lekkers
meegebracht.

21.00 uur
Na een snelle hap bereid ik de politieraad van morgenavond voor. De inbraakcijfers in Kortenberg zijn
eindelijk gedaald! Morgen ga ik op werkbezoek bij de
Vlaamse Milieu Maatschappij in het kader van het
subsidiebesluit riolering. Ook dat wil ik degelijk voorbereiden.

23.30 uur
Ik beantwoord nog wat e-mails en bekijk de krantensites en sociale media terwijl ik met één oog tv kijk.
De dag zit erop. Tijd om schaapjes te gaan tellen.

Zwerfvuilcampagne

N-VA Kortenberg onderschrijft samen
met het gemeentebestuur de nood
om meer dan ooit op een doordachte
manier verder in te zetten en te investeren in alternatieve energievormen.
Want ook dat is de (wind-) Kracht
van Verandering.

Even uitrusten en poseren voor de foto
tijdens de zwerfvuilactie van
N-VA Kortenberg op zondag 10 maart.
(v.l.n.r.) Hans Vanhoof, Ilse De Kee, Bart Nevens,
Sabine Ledens en Chris Wynants.

Harold Vanheel, schepen van
Financiën: “Kortenberg neemt
het voortouw om te investeren
in alternatieve energie.”

www.n-va.be/kortenberg

Kracht van verandering.
Motor van vooruitgang.
Als gemeenschapspartij wil de N-VA na decennia van
stilstand het land terug in beweging krijgen. We moeten
moeilijke, maar noodzakelijke keuzes maken om als
gemeenschap weer vooruit te gaan. En dat heeft resultaat!
Stilletjes aan zien we dat de motor terug aanslaat. We gaan
vooruit en we laten niemand in de steek. Dat is de Kracht
van Verandering. En vooral: de Motor van Vooruitgang.

#Helfie
worden?
Geef de Kracht van Verandering, Motor van Vooruitgang
een duwtje in de rug! Ook jij kan een #Helfie zijn door zelf
initiatief te nemen of je steentje bij te dragen waar je kan.
Vooruitgang zit namelijk in ons allemaal, in de grote en de
kleine dingen.

Ontdek onze

#Helfies
Vooruitgang gaat over #Helfies, niet over selfies. Om vooruit
te komen moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Net
zoals Lucas, Mauro, Ella, Dirk en alle anderen die de Motor
van Vooruitgang mee in gang duwen.

Op www.n-va.be/vooruitgang ontdek je hoe ook jij kan
bijdragen aan de Vooruitgang.

Benieuwd hoe Lucas de handen uit de mouwen steekt?
Bekijk zijn verhaal op www.n-va.be/vooruitgang en kom het
meteen te weten.

Kracht van Verandering,
Motor van Vooruitgang
Duw mee op n-va.be/vooruitgang

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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