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N-VA Kortenberg wenst u een fijne Vlaamse feestdag
Beste Kortenbergenaar,
Het is voor iedereen een moeilijke tijd geweest, sommigen
werden zwaar op de proef gesteld. Inwoners van onze
gemeente, buren, vrienden en familie moesten vechten
– fysiek, mentaal en economisch – en helaas hebben sommigen de strijd verloren. Maar we hebben solidariteit en
veerkracht gezien en dat moeten we verder blijven tonen.
De vaccinaties in VC Colomba verlopen vlot, het engagement van vele vrijwilligers verdient onze bijzondere dank.
De pandemie is nog niet voorbij, maar laat ons tijdens de
zomermaanden toch tot rust komen en genieten van een
deugddoende vakantie.
Ambitie met een hart voor Kortenberg
De chaos in deze crisis toont aan dat, met negen ministers
voor gezondheid en een amalgama van bevoegdheden, de
huidige staatsstructuur uitgeteld is en er nood is aan een
efficiënte wijziging. Ondertussen neemt Vlaanderen zijn
verantwoordelijkheid. De N-VA-ministers zullen ervoor
zorgen dat ook wij in Kortenberg de draad weer kunnen
opnemen. En ook onze gemeenteraadsleden blijven alert
wanneer het gaat om niet-doordachte mega-uitgaven en

beleidsbeslissingen van het gemeentebestuur; kosten en
investeringen zonder voldoende transparantie, baten en
evaluatie. De N-VA is kritisch maar ook constructief en
respectvol, en doet tal van positieve voorstellen.
Vlaamse feestdag
Op 11 juli vieren we de Vlaamse feestdag. We kunnen daarvoor teruggaan in de geschiedenis tot de Guldensporenslag
in 1302. Maar we kijken ook naar de toekomst. 11 juli moet
een hoogdag zijn voor al wie ons Vlaams model wil delen,
ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging. Laat onze
Vlaamse Leeuw wapperen. Samen bouwen we aan een sterk
Vlaanderen.
Maak er een fijne Vlaamse feestdag van!

Jong N-VA Kortenberg vlagt mee! U ook?
11 juli is nabij: een hoogdag voor Jong N-VA Kortenberg. Om de Vlaamse feestdag
én het Vlaamse karakter van Kortenberg in de verf te zetten, gaan we enkele
Kortenbergenaren die met volle overtuiging de Vlaamse Leeuw laten wapperen,
persoonlijk bedanken. Degene die ons de meest creatieve foto doorstuurt,
verrassen we met een leuke attentie.
Daarom roepen we iedereen op om op 11 juli met ons mee te vlaggen. Zo
draagt ook u bij tot de feestelijke sfeer die bij onze Vlaamse feestdag hoort!
Jong N-VA Kortenberg

jong_nva_kortenberg

Arno Kerbusch, voorzitter Jong N-VA
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 16 juni.

Lieve De Clerck
Voorzitter N-VA
Kortenberg
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N-VA Senioren
N-VA Kortenberg wil onze oudere inwoners volwaardig en actief
laten deelnemen aan het leven binnen onze Kortenbergse gemeenschap. In onze werking en bij al onze voorstellen denken we ook
aan onze senioren. En dat niet alleen: ons bestuur kan rekenen op
de inbreng van heel wat enthousiaste 55-, 65-, 75- en 80-plussers
in dossiers die variëren van cultuur- en verenigingsleven over
openbaar vervoer tot ruimtelijke ordening.
Kom erbij!
Wilt u als senior onze N-VA-afdeling Kortenberg steunen
door lid te worden? Wilt u actief deelnemen aan onze
seniorenwerking of hebt u zin om uitgenodigd te worden
op een N-VA-seniorenactiviteit? Zullen we naar elkaars
verhaal luisteren tijdens een gezellige N-VA-seniorenbijeenkomst?

Marleen Cortoos, verantwoordelijke N-VA Senioren

Bezorg dan uw contactgegevens via kortenberg@n-va.be of spreek een van onze bestuursleden aan. Ons N-VA-team kijkt ernaar uit
om u te ontmoeten!

N-VA roept gemeentebestuur op
om ook lokaal te kopen
Van bij aanvang van de coronacrisis heeft N-VA Kortenberg gewezen op de nood
aan ondersteuning voor onze lokale handelaars en ondernemers. Zij vormen
immers mee de basis voor het goede leven in onze gemeente, en werden al zwaar
getroffen. In het coronaplan van het gemeentebestuur wordt de nadruk gelegd
op de ‘Koop lokaal’-campagne. Veel Kortenbergenaren hebben de stap effectief
gezet en ondersteunen zo de lokale economie. Maar jammer genoeg blijft het
gemeentebestuur achter en volgt het zijn eigen credo niet.
Zo werd de in december en februari uitgebrachte ondernemersgids niet opengesteld
voor alle Kortenbergse ondernemers en handelaars, wat de N-VA in de gemeenteraad heeft aangeklaagd. Ook in verscheidene beslissingen en aankopen trekt het
bestuur heel duidelijk niet de kaart van de lokale handelaars. Zo wordt ingeschreven op raamcontracten die het de gemeentediensten makkelijk moeten maken om
bestellingen te plaatsen, maar dan wel buiten Kortenberg. Er worden ook totaalaanbestedingen uitgeschreven, waardoor de kleinere Kortenbergse ondernemer
minder kans heeft om het project te verwerven. Zelfs kleinere aankopen doet de
gemeente vaak buiten de provincie.
Goede voorbeeld geven
Voor de N-VA is ‘Koop lokaal’ meer dan een slogan: het bestuur moet er ook naar
handelen. Ook al is dit voor de
gemeentediensten minder evident en
soms minder efficiënt, toch pleiten
wij voor een actieve(re) ondersteuning van de eigen ondernemers.
Dit vragen we van onze inwoners,
dus moet het bestuur het voorbeeld
geven.

Heel wat inwoners leerden onze lokale
ondernemers beter kennen tijdens de
coronacrisis. Nu het gemeentebestuur nog.

kortenberg@n-va.be

N-VA-paasprijsvraag was groot
succes
In ons vorige huis-aan-huisblad presenteerden we een chocoladen paashaas,
die we kochten bij een van onze lokale
handelaars. Het mooie beest was 65 cm
groot. De uitdaging? Het gewicht van de
paashaas raden.
Het N-VA-bestuur dankt jullie voor de
vele antwoorden, gaande van 175 gram
tot 10 kg. Een tiental Kortenbergenaren
kwam zeer dicht bij het juiste gewicht,
maar de trotse winnares raadde op één
gram na correct en won zo onze lekkere
paashaas van 2,304 kg.
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Gemeenteraad keurt N-VA-voorstel goed rond
fraudeonderzoek sociale woningen
Sociale woningen moeten gaan naar wie er effectief recht op heeft. Op de gemeenteraad van mei lanceerde de N-VA daarom
een voorstel dat sociale verhuurders aanspoort om onderzoek te doen naar buitenlandse eigendommen van sociale huurders.
Een ruime meerderheid keurde dat voorstel goed.
De regel is duidelijk: heb je al een eigendom, dan heb je geen
recht op een sociale woning. Dat was tot voor kort makkelijk te
controleren voor binnenlands onroerend goed, maar niet voor
buitenlandse eigendommen. Vlaams N-VA-minister Matthias
Diependaele sloot daarom een overeenkomst met private
onderzoeksbureaus die gespecialiseerd zijn in buitenlands
eigendomsonderzoek. Sociale verhuurders kunnen daar eenvoudig een beroep op doen. Om ook de financiële drempels
maximaal weg te nemen, voorziet de minister bovendien een
subsidie voor sociale verhuurders bij dergelijke onderzoeken.
Sociale woningen voor wie er écht nood aan heeft
N-VA Kortenberg stelde op de gemeenteraad voor om ook de
Kortenbergse sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren aan te sporen om in te gaan op deze overeenkomst,
zodat zij bij vermoeden van fraude een onderzoek kunnen starten. Raadslid Chris Wynants legt uit: “Er is sowieso al krapte
op de markt van sociale huurwoningen. Die woningen moeten
dan ook voorbehouden worden voor wie er écht recht op heeft.
Wie een sociale woning huurt, mag niet tegelijkertijd een eigen
woning bezitten, zo simpel is het.”
Misbruik maximaal aanpakken
“Niemand kan aanvaarden dat iemand die (meerdere) huizen
of percelen bezit, aanspraak kan maken op een sociale woning”,
vult fractievoorzitter Hans Vanhoof aan. “Wie al een woning

Fractievoorzitter Hans Vanhoof en raadslid Chris Wynants willen
misbruik met sociale woningen maximaal aanpakken.
bezit, in binnen- of buitenland, verliest zijn recht op een sociale
woning. Misbruik moet maximaal worden aangepakt. We zijn
dan ook blij dat de gemeenteraad ons voorstel gesteund heeft,
waardoor de Kortenbergse vertegenwoordigers dit op de agenda
zullen zetten van de sociale huisvestingsmaatschappij Elk zijn
Huis en het sociaal verhuurkantoor Webra.”

Water is een kostbaar goed
Voor onze natuur en landbouw is water van het grootste belang. Het is daarom niet meer dan logisch dat we er omzichtig mee
omgaan. Soms hebben we te veel en lopen onze straten en huizen onder water. Soms hebben we te weinig en droogt onze grond
uit. Dit toont aan dat een slim en integraal waterbeleid cruciaal is.
Bart Nevens, eerste gedeputeerde van de
provincie Vlaams-Brabant, is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van
zo’n 1.400 km aan waterlopen. “Dat is een
uitdaging op zich, maar uiteraard hebben
we daarbij ook veel aandacht voor waterkwaliteit en laten we de natuur zoveel
mogelijk haar gang gaan. Naar jaarlijkse
gewoonte wordt in het voorjaar een grote
lenteschoonmaak gehouden. Zwerfvuil en
ander afval wordt verwijderd, net zoals het
teveel aan slib. Verzakte oevers worden
hersteld en vismigratieknelpunten worden
aangepakt. Want een waterlopensysteem
in goede conditie is niet alleen belangrijk

om wateroverlast te voorkomen, maar ook
om onze natuur te ondersteunen.”
Steun voor gemeenten
Bart Nevens ondersteunt de gemeenten
ook in hun zorg voor water. Zo stelde
Kortenberg onlangs een hemelwaterplan
op met financiële steun van onze provincie. Daarnaast doet onze gemeente een
beroep op provinciale erosiecoördinatoren, die zorgen voor de nodige ontwerpen
en vergunningsaanvragen voor bepaalde
erosiebestrijdingsmaatregelen en ook
helpen bij het aanvragen van Vlaamse en
provinciale subsidies.

“Zorg voor water is een taak van ons
allemaal. Ik ben trots dat we als provincie
onze rol als voortrekker voor het waterbeleid met veel zin en ambitie opnemen”,
besluit Bart Nevens.

Gedeputeerde Bart Nevens
is verantwoordelijk voor
het beheer en onderhoud
van zo’n 1.400 km aan
waterlopen.
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N-VA verzet zich tegen peperdure
petanquetempel op verzadigde Colombasite
Op de gemeenteraad van maart kwam het CD&V/Open Vld-bestuur met een verrassing van formaat: een
investering van bijna 1,5 miljoen euro in een nieuwe petanquehal met cafetaria en kleedkamers.
Het was al lang duidelijk dat de bestaande petanquehal in het voormalige zwembad op het Sint-Pietersplein in Erps-Kwerps stilaan aan vervanging toe was.
Begin dit jaar had het gemeentebestuur echter aangekondigd een groot nieuw sportcomplex te plannen
ter hoogte van de Noodbosweg. Daarin zouden onder
andere tennis, padel en nota bene petanque worden
voorzien. Maar nu blijkt dat de realisatie van dat
project nog jaren zal aanslepen, komt het gemeentebestuur met een miljoeneninvestering als een soort
van ‘tussenoplossing’.
Gemeentebestuur houdt plannen achter
Opmerkelijk is dat dit miljoenenproject als het ware
uit de lucht komt vallen: het lekte uit in de pers via
verschillende artikels met bijbehorende schetsen. Die
schetsen kregen de gemeenteraadsleden pas weken
later te zien: op de gemeenteraad van maart bracht
het gemeentebestuur het ontwerp voor het eerst ter
sprake, met het verzoek om het ogenblikkelijk en
vooral met weinig argumentatie goed te keuren.
Andere sportverenigingen aan hun lot overgelaten
Ook de keuze van de locatie, de Colombasite, lag al
vast. Een verbazingwekkende keuze, want ze druist
volledig in tegen alle eerdere adviezen over de mobiliteit en de verdichting van deze sporthalsite. Maar het
ergste is zonder twijfel dat er op geen enkele manier
op voorhand werd gepolst naar de vele noden van
zoveel andere sportverenigingen die al jaren bijkomende ruimte of extra faciliteiten vragen. Zonder
afbreuk te willen doen aan de Kortenbergse petanquebeoefenaars, kan men zich oprecht de vraag stellen of
deze investering wel in verhouding staat tot het aantal
petanqueliefhebbers in Kortenberg en omgeving,
temeer omdat petanque eerder een buitensport is.
Bovendien zijn er vandaag andere snel groeiende
sporten die populair zijn en veel minder investeringsintensief. Denk maar aan wandelen, joggen en padel.
Investeringen eerlijk verdelen
Het gemeentebestuur gaat er prat op dat het graag
rekening houdt met de mening van de Kortenbergenaars en beweert van transparante communicatie te

www.n-va.be/kortenberg

Een investering van 1,5 miljoen in
een buitensport als petanque is niet in
verhouding, vinden ook de petanqueliefhebbers in het N-VA-bestuur.

houden. In de praktijk blijkt dit wederom allesbehalve
zo te zijn. N-VA Kortenberg is van mening dat er nood
is aan een grondige denkoefening om de wensen van
verscheidene andere sportverenigingen in kaart te
brengen en maximaal in te willigen. Overleg met de
vele sportclubs is essentieel om tot een eerlijke verdeling te komen van de middelen voor de Kortenbergse
sportinfrastructuur.
De N-VA blijft erover waken dat uw belastinggeld nuttig wordt besteed, ook op het vlak van sportbeleid. We
hebben dan ook tegen deze dure petanquehal gestemd.
Helaas drukte de CD&V-Open Vld-meerderheid het
project toch door.
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Velen beschouwen dit landschap als een van de mooiste plekken van Kortenberg.

N-VA Kortenberg bezorgd over waterproductiecentrum in
Meerbeek
Net als veel inwoners is N-VA Kortenberg bezorgd over de impact van het nieuwe waterproductiecentrum dat de Watergroep wil
bouwen ter hoogte van de Heirbaan in Meerbeek. De Watergroep wil dit project – dat blijkbaar al een eerste keer in 2019 aan
het gemeentebestuur werd voorgesteld – namelijk realiseren in het stukje landschap dat door velen als het mooiste stukje van
Kortenberg beschouwd wordt.
Een waardevol landschap als dat aan de Heirbaan is bijna
uitzonderlijk tussen Brussel en Leuven. Dat moet in onze ogen
zoveel mogelijk gevrijwaard worden. De doelstellingen van de
Watergroep, leveringszekerheid en ontharding, zijn nobel, maar
ze moeten in evenwicht gebracht worden met de impact op het
landschap dat ons zo dierbaar is.
Esthetiek aanpakken
“Het voorziene ontwerp is niet meer of minder dan een bunker,
maar dan wel ééntje zo groot als een voetbalveld, en zestien
meter hoog”, stellen de N-VA-raadsleden. “Daarom pleiten wij
voor een herziening van zowel het ontwerp als van de maatregelen die genomen worden om de visuele schade te beperken.
We willen dat onderzocht wordt of men meer in de diepte kan
werken, zodat de installatie niet hoger komt dan twaalf meter.
Een groenwal zou bovendien de inplanting in het landschap
kunnen verbeteren.”

Voor een ambitieus
en warm Vlaanderen
Als lid geeft u het lokale N-VA-bestuur een duwtje in de rug.
Voor amper 12,50 euro per jaar bent u lid. Jonger dan 31?
Dan betaalt u maar 5 euro. Bijleden in hetzelfde gezin worden
al lid voor 2,50 euro per jaar.
Wilt u ook actief meewerken aan onze Kortenbergse
N-VA-projecten? Wij heten u graag welkom!
Contacteer voorzitter Lieve De Clerck via lieve.declerck@n-va.be
of secretaris Jean Morren via jean.morren@n-va.be.

www.n-va.be/word-lid

kortenberg@n-va.be

Duidelijkheid over overlast
Daarnaast is de N-VA ook bezorgd over de impact op Meerbeek
en de omgeving tijdens de werken, die vier tot vijf jaar zullen
duren. Dit zal sowieso overlast met zich meebrengen: zwaar vervoer, geluid, afsluiten van de Heirbaan … Het is ons daarnaast
een raadsel welke impact dit alles heeft op de plannen voor de
Hulstbergstraat, iets waar het bestuur vooralsnog geen antwoord
op heeft. Ook de mogelijke overlast van een draaiende installatie
is nog zeer onduidelijk.
N-VA neemt bezorgdheden ter harte
N-VA Kortenberg neemt de vele bezorgdheden echt ter harte.
Wij zullen alle mogelijke kanalen aanspreken om voor onze
inwoners zo volledig en correct mogelijke informatie te verzamelen
over alle aspecten van dit project. Daarnaast zullen we zeer
helder onze bezorgdheden over de impact van deze installatie
overmaken aan de bevoegde instanties.

Vlaamse Kost op
zondag 3 oktober
OC Berkenhof in Kortenberg
Wij kijken er alvast naar uit!
(Onder voorbehoud van de coronaveiligheidsmaatregelen)
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Al meer dan 1 miljoen nieuwe
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn
er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.
Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.

Al 68
nieuwe bossen in
Vlaams-Brabant.

Wilt u ook uw
boompje bijdragen?
Dat kan.
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u
kan helpen om Vlaanderen te
bebossen.

Dit huis-aan-huisblad is informatief
drukwerk en wordt niet beschouwd
als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen
uit tot bewegen,
verlagen stress en
maken mensen
gelukkiger.”
Zuhal Demir

