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Vier 11 juli in Kortenberg!

Hang zeker de Vlaamse Leeuw uitNIEUW-VLAAMSE ALLIANTIE

Beste Kortenbergenaar
Het is zomer, de examenperiode loopt ten einde en de vakantie komt dichterbij. Misschien gaat u naar zee of naar de Ardennen, 
of zet u een stapje in de wijde wereld. We laden onze batterijen op om nadien vol energie en overtuiging aan een volgend  
school- , academie- of werkjaar te beginnen. 

Ons N-VA-bestuur staat na de vakantie opnieuw klaar om ertegenaan te gaan. Onze raadsleden houden hun tactiek van  
constructieve maar kritische oppositie verder aan. Ze blijven zich verzetten tegen te dure of onverantwoorde beslissingen.  
Een goed politiek beleid is volgens de N-VA een doordacht financieel beleid met noodzakelijke en duurzame investeringen. 

De N-VA pleit voor verdere culturele ontplooiing in Kortenberg. Met ondersteuning van het verenigingsleven en met respect  
voor het vrijwilligerswerk. We ijveren voor welvaart, een sterke lokale economie en veiligheid in een sociaal Kortenberg. 

Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag. We vieren wie we zijn en wat onze normen en waarden betekenen.  
Het is een feest voor het Vlaanderen van morgen, gedragen door onze Vlaamse veerkracht.

De hele N-VA-ploeg wenst u een fijne 11 juliviering en een aangename vakantie.

N-VA Kortenberg kiest Lieve De 
Clerck en Christiaan Janssens
Onlangs waren het bestuursverkiezingen voor alle N-VA-afdelin-
gen. Op onze algemene ledenvergadering werden Lieve De Clerck 
en Christiaan Janssens unaniem verkozen als voorzitter en onder-
voorzitter. Ze vormen een ervaren en sterk duo en gaan vanuit een 
positieve maar kritische houding het hele N-VA-team leiden en 
ondersteunen. Het bestuur breidde uit en telt ondertussen achttien 
leden. In ons volgende huis-aan-huisblad stellen we ze voor. 

We werken samen aan een respectvol, ambitieus en solidair plan 
voor een mooi traject naar 2024.

Onze partij wil Vlaams en verbindend zijn. Om dat ten volle te  
realiseren hebben we uw steun nodig! Word lid van N-VA  
Kortenberg via kortenberg@n-va.be.

Kortenberg verdient beter!
•  Het Vlaams, groen en landelijk karakter van onze deelge-

meenten staat meer en meer onder druk.

•  Onze voorzieningen voor onderwijs, sport en verenigingen 
zijn niet afgestemd op verdere groei.

•  Waar blijft de focus op betaalbaar wonen?

•  Geen “hoogdynamische” ontwikkeling in Erps en Kwerps!

Lees verder op pagina 2.

Lieve De Clerck
Voorzitter afdeling Kortenberg
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Open Vld en cd&v willen externe firma voor parkeerboetes 
U kent ze wel: de parkeerwachters die in grootsteden geparkeerde auto’s controleren. Ook het gemeentebestuur van  
Kortenberg wil een externe firma inschakelen om toezicht te houden in de blauwe parkeerzones. De N-VA gaat daarmee 
niet akkoord.

Er zijn momenteel geen moeilijkheden of klachten op dat vlak. Dus waarom is een externe firma nodig? Het gemeentebestuur 
maakt beter werk van een actualisatie van het parkeerbeleid. Want daarop moeten we blijkbaar nog lang wachten.

Mensen pesten
Ervaringen uit andere gemeenten leren ons dat zo’n firma alleen maar de inkomsten wil maximaliseren. De parkeerwachters 
schrijven daarom zoveel mogelijk boetes uit. Volgens ons komt dat neer op het pesten van onze inwoners. Ook onze lokale 
handelaars zijn daar niet mee gediend. Bovendien bestaat het gevaar dat – in het kader van de dorpskernvernieuwingen in 
Erps, Kwerps en Meerbeek – die pesterij zich zal doorzetten naar onze deelgemeenten.

Kortenberg is toe aan een bouwpauze
De N-VA-fractie stelde in de gemeenteraad een bouwpauze voor: een periode van 24 maanden waarin grote bouwprojecten niet 
vergund kunnen worden. Zo kan de gemeente de tijd nemen om met de inwoners een toekomstgerichte visie rond open ruimte te 
bepalen.

“De voorbije jaren zijn er in Kortenberg heel wat bouwprojecten 
van start gegaan. Dat zorgt voor verdichting van onze dorpsker-
nen en brengt de open ruimte onder druk, zeker in onze deelge-
meenten. Veel inwoners hebben het gevoel dat er steeds sneller 
projecten bijkomen”, stelt N-VA-fractievoorzitter Hans Vanhoof.

“We botsen op een aantal beperkingen waarop Kortenberg niet 
onmiddellijk een antwoord kan bieden. Bijvoorbeeld de impact 
van de grote projecten op mobiliteit en dienstverlening, en de 
beperkingen op het vlak van onderwijs en infrastructuur voor 
sport en verenigingen. Daar zitten we nu al met een achter-
stand”, vervolgt raadslid Wim Vangoidsenhoven.

Gemeenteraadslid Bart Nevens vult aan: “Daarnaast is er de bij-
komende druk – onder andere vanuit de Brusselse rand – op het 
Vlaamse, groene en landelijke karakter van onze gemeente. Ge-
zien de hogere prijsklasse van de nieuwe bouwprojecten, worden 
die meestal niet ontwikkeld met het oog op betaalbaar wonen.”

De N-VA stelt voor om een tijdelijke bouwpauze van twee jaar in 
te lassen. Dat geeft het gemeentebestuur de nodige ademruimte 
om in dialoog te gaan met inwoners. En werk te maken van een 
toekomstgerichte visie op open ruimte, zonder steeds de hete 
adem van  bouwpromotoren in de nek te voelen. “Daarnaast 
biedt het de kans om projecten rond betaalbaar wonen (bijvoor-
beeld Kortenberg West, Ter Gessel II, …) of initiatieven rond 
tiny houses prioritair te behandelen”, besluit raadslid Melody 
Debaetselier.

Het gemeentebestuur vindt helaas dat Kortenberg genoeg doet. 
Het stelt een visie voor – die niet afgetoetst werd bij onze inwo-

ners! – waarbij zelfs de kernen van Erps en Kwerps als hoogdy-
namisch worden bestemd. Daardoor vallen ze veel sneller ten 
prooi aan verdere verdichting en zijn ze voor bouwpromotoren 
aanlokkelijk voor de oprichting van nóg meer appartementen. 

Kortenberg verdient beter!

Onze N-VA-gemeenteraadsleden

kortenberg@n-va.be
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Een bloemetje voor MOEDERDAG 

Tradities zijn er om 
gekoesterd te worden. 
Na de vervelende 
coronaperiode nam 
N-VA Kortenberg de 
draad weer op om de  
Kortenbergse 
mama’s te verrassen. 
Onze gemeente-
raadsleden en  
bestuursleden 
deelden op 8 mei 
honderden bloemen 
uit. We kregen veel 
fijne reacties.

N-VA-BABBEL:  
7 juli op de markt  

in Kortenberg
In aanloop naar de Vlaamse feestdag zal het 
tentje van N-VA Kortenberg op 7 juli op de 
donderdagmarkt in Kortenberg staan. Heb je 
een vraag, een idee, een voorstel of gewoon 
zin in een babbel en een drankje? Kom dan 
zeker langs en ontmoet onze bestuursleden en 
mandatarissen!

Kortenberg is een Vlaamse gemeente. We willen dat zo houden!

De ‘veranderstaliging’ en verstedelijking van Kortenberg
De toenemende druk van anderstaligen in onze gemeente en van de oprukkende Brusselse rand, houdt onze inwoners 
bezig. Dat bewijzen de vele reacties op het N-VA-bericht naar aanleiding van de geslaagde gespreksavond op 6 mei 2022 
met Bart Nevens, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant en Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel. 
ROBtv, Radio 2 Vlaams-Brabant, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, Leuven Actueel, … pikten ons bericht op.

De snelle ‘veranderstaliging’ van Kortenberg-Centrum en de deelgemeenten kunnen we niet ontkennen. Die problema-
tiek vraagt een actief en assertief beleid. Daarover kan Kortenberg zich informeren bij onze buurgemeenten, waar al tal 
van initiatieven genomen worden. De N-VA-fractie zal dat thema niet laten rusten.   

Heb je ideeën om de ‘veranderstaliging’ en de verstedelijking tegen te gaan: stuur ze naar  kortenberg@n-va.be.  
Zo werken we samen aan een Vlaamse en groene gemeente.

www.n-va.be/kortenberg
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Rode recepten maken rode cijfers

Werk maken van werk!
De voorstellen van de N-VA

Er bestaan geen toverformules om onze pensioenen betaalbaar te houden, onze sociale zekerheid te beschermen en onze 

welvaart te vrijwaren. We kunnen niet langer wachten. We moeten nu keuzes maken. Er moeten voldoende mensen aan 

het werk. En dat werk moet lonen. 

De N-VA legt concrete en heldere voorstellen op tafel die werken interessanter maken, voor meer mensen.

 

Verlaag de belastingen op arbeid. De Zweedse regering mét de N-VA  

gaf iedereen met een lager dan gemiddeld loon een belastingkorting van meer dan 100 euro 

netto per maand, en de laagste lonen nog meer dan dat. Die koers willen we verder zetten. 

Beperk de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ons land is uniek in de wereld:  

wie werkloos is, kan oneindig lang genieten van een uitkering. Dat is onhoudbaar.

Geen nieuwe instroom in het brugpensioen. Weg met socialistische recepten die 

handenvol geld kosten. De N-VA wil mensen die langer werken, méér pensioen geven. Zo maken 

we werk echt lonend.

Geef ondernemers meer vrijheid.  
Met eenvoudigere regels rond onder meer e-commerce, overuren en flexi-jobs.

Vlaamse arbeidsmarkt in Vlaamse handen. Willen we echt werk maken van  

een Vlaams arbeidsmarktbeleid, dan moeten de hefbomen ook in eigen handen komen. 

Theo Francken
Kamerlid

Katrien Houtmeyers
Kamerlid

Te veel mensen die kunnen werken, doen dat vandaag niet. De Vivaldi-regering 

zorgt vooral voor hen: zij profiteren sneller dan wie ook van de indexering, zien 

hun uitkeringen stijgen en genieten van uitgebreide steunmaatregelen. Wie 

betaalt dat? De Vlaming die werkt, spaart en onderneemt. De gevolgen van zulke 

rode recepten zien we in Wallonië, waar de cijfers dieprood kleuren en men alweer 

naar Vlaanderen kijkt om de rekeningen te betalen.

“Zonder de federale overheid 
als kredietwaardige buffer was 

het Waals Gewest bankroet. 
Dat is een trieste balans na 

41 jaar Waalse gewestvorming, 
waarvan er 35 onder de 

verantwoordelijkheid van een 
PS-regeringsleider vielen.” 

De Morgen, 28/05/2022


