N-VA-kiezers, bedankt!
Dankzij uw stem op 26 mei zette de N-VA in Vlaams-Brabant een schitterend resultaat neer.
Hét signaal dat we verder moeten gaan op de ingeslagen weg. Voor Vlaanderen, voor Vooruitgang!
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N-VA Kortenberg gaat voor constructieve
maar kritische oppositie
Dat N-VA Kortenberg droogweg naar de oppositiebank werd
verwezen, is misschien oud nieuws, maar de verontwaardiging is bij veel inwoners nog steeds groot. Hoe dan ook
blijven wij niet bij de pakken zitten. Onze fractie heeft als
taak om weerwerk te bieden tegen ondoordachte, te dure en
onverantwoorde beslissingen.
En de afgelopen maanden kreeg de gemeenteraad er zo veel
te verwerken. De meerderheid lijkt niet bereid tot grondig
huiswerk of degelijke voorbereiding. De N-VA houdt zeker
de vinger aan de pols en blijft druk op de ketel zetten. We
blijven een gezond financieel beleid nastreven, maar we willen
ook duurzame en nodige investeringen zien. Zo hebben
onze scholen nood aan verdere uitbreiding of vernieuwing.
Onze waterhuishouding en wegenissen moeten verder vorm

krijgen en we moeten verder op de ingeslagen weg voor ons
fietspadennetwerk.
Vernieuwing mag niet uitblijven. We pleiten voor meer
digitalisering en zijn benieuwd of de bibliotheek van de
toekomst concreet in de steigers zal worden gezet. Daarnaast
blijven we inzetten op veiligheid, met intelligente camera’s,
een degelijk plan voor kleinere criminaliteit en een doordachte besteding van de middelen voor politiezone HerKo.
Een Vlaams Kortenberg blijft ons nauw aan het hart liggen.
Binnen de lijnen van de regelgeving streven we naar een
sociaal Kortenberg, waar rechten en plichten hand in hand
gaan. U kan rekenen op onze tomeloze inzet vanop
de oppositiebank. Omdat verandering nog
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 e nieuwe bestuursploeg is klaar om er
D
samen met de sympathisanten in te vliegen!

N-VA Kortenberg heeft nieuw bestuur
Op 24 februari kozen de N-VA-leden in Kortenberg een nieuw afdelingsbestuur. Een gezonde mix van bekende gezichten met
veel ervaring en nieuwkomers met frisse ideeën zal de komende drie jaar de koers van onze afdeling bepalen. En dat onder de
kundige leiding van kersvers voorzitter Harold Vanheel. Samen met ondervoorzitter Rudi Marcelis en secretaris Kristof
Van Roey zal hij de werking in goede banen leiden. Maak kennis met al onze bestuursleden via www.n-va.be/kortenberg
Hebt u suggesties of vragen voor N-VA Kortenberg? Wij luisteren graag naar u! Contacteer ons via kortenberg@n-va.be

Verandering in de provincie dankzij Bart Nevens
Eind vorig jaar werd Kortenbergenaar Bart Nevens verkozen tot eerste gedeputeerde van de provincie
Vlaams-Brabant. Tot dan was Bart schepen in Kortenberg en vertegenwoordigde hij onze regio in het
Vlaams Parlement. “Als eerste N-VA-gedeputeerde ooit in Vlaams-Brabant breng ik de beloofde verandering
in de praktijk”, klinkt het overtuigd.
“Gedaan met eindeloze gesprekken en
studierondes, tijd om uw belastinggeld
effectief in te zetten op het terrein. Met
onder meer leefmilieu en onderwijs als
bevoegdheden wil ik concrete maatregelen
treffen voor een Vlaamse en groene
provincie. Milieu en klimaat liggen mij als
natuurliefhebber en dierenvriend heel nauw
aan het hart”, aldus Bart.

Label ‘diervriendelijke gemeente’

Dat blijkt meteen uit het nieuwe en
sterkere label ‘diervriendelijke gemeente’
waarvoor Bart zorgde. “Met het nieuwe
label zetten we de gemeenten écht aan tot
een steviger beleid rond dierenwelzijn.
De tijden waarin lokale politici voor de
show op de foto gaan met een vrijblijvend
label zijn voorbij”, zegt Bart.

Nationaal natuurpark

Ook voor natuur en milieu schoot Bart
meteen in actie. Zo kwamen er onder meer
492 zonnepanelen op het dak van het
provinciehuis in Leuven en kregen heel
wat speelplaatsen meer groen. De provincie
maakt bovendien 170 000 euro vrij voor
natuurprojecten en Bart is gesprekken
gestart voor de oprichting van een
nationaal natuurpark in onze provincie.

Besparing van 4,5 miljoen

“Naast die investeringen besparen we
natuurlijk ook”, voegt Bart toe. “Zo zullen
we deze bestuursperiode 4,5 miljoen euro
besparen op onze eigen politieke werking.
Die afslanking is het resultaat van een
vermindering van de subsidies aan de
politieke partijen en een verlaging van de

 art Nevens werkte een sterker label
B
uit voor diervriendelijke gemeenten. Dat
kan Michel Vandenbosch van GAIA alleen
maar toejuichen.
vergoeding voor de raadsleden”, besluit hij
tevreden.

N-VA Kortenberg in beeld
Tijdens de verkiezingscampagne mochten we in de N-VA-pop-up op de Leuvensesteenweg
veel schoon volk ontvangen. Zo kwam vrouwenrechtenactiviste Darya Safai langs om
te vertellen hoe ze ontsnapte aan het islamitische regime in haar geboorteland Iran. Een
aangrijpend verhaal, dat aantoont dat de rechten en vrijheden die we in Vlaanderen genieten
allesbehalve vanzelfsprekend zijn. En dat we die met alle macht moeten blijven verdedigen.
Gelukkig kunnen we daarvoor onder meer rekenen op Darya, want zij werd ondertussen
verkozen tot Kamerlid!
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Nog geen beleidsplan, wel hogere zitpenningen
Op 14 oktober hadden CD&V en Open Vld maar een paar uur nodig om tot een bestuursakkoord te komen.
Maar meer dan 250 dagen na de gemeenteraadsverkiezingen vaart het nieuwe gemeentebestuur nog steeds
blind. Van een beleidsplan is nog geen spoor. De zitpenningen verhogen bleek daarentegen wel al mogelijk.
Als Kortenbergenaar verdient u beter.
De voorbije jaren kon de N-VA in Kortenberg heel wat mooie realisaties neerzetten: van gezonde gemeentefinanciën tot investeringen
in verkeersveiligheid, in scholen en in onze jeugdwerking. Gemeenteschool De Boemerang en de Chiro van Everberg kunnen ervan
meespreken. Op die verwezenlijkingen zijn we terecht trots.

Waar blijft het beleidsplan?

Helaas heeft oude achterkamerpolitiek ertoe geleid dat we dat beleid niet kunnen verderzetten. Maar ook
vanuit de oppositie wil de N-VA erop toezien dat Kortenberg het goede bestuur krijgt dat het verdient.
Een bestuur dat zich ten dienste stelt van u als inwoner. Jammer genoeg wachtte ons in de gemeenteraad
tot nu toe keer op keer een ontgoocheling.
Zo dringen wij daar al geruime tijd aan op een duidelijk beleidsplan voor Kortenberg. De reactie liet lang
op zich wachten en stelt zwaar teleur: pas eind 2019 komt het beleidsplan er. Van stilstand gesproken.
Het uitwerken van een participatietraject is geen goed excuus voor het manifeste gebrek aan daadkracht
van dit bestuur.

Het bestuur zorgt goed voor zichzelf

Neemt de nieuwe meerderheid dan geen beslissingen? Toch wel. Beslissingen die vooral de meerderheid zelf goed
uitkomen. Naar transparantie, inspraak of goed bestuur gaat minder aandacht. Oordeelt u vooral zelf:
• De zitpenningen voor de gemeenteraadsleden werden met maar liefst 25 procent verhoogd. Het voorstel van de N-VA
om de verhoging ongedaan te maken, werd zonder debat van tafel geveegd.
• Het aantal raadscommissies gaat omlaag. Zo zijn er minder pottenkijkers en moet de meerderheid niet te veel duiding
geven bij beleidskeuzes.
• Het aanvangsuur van de gemeenteraad werd verlaat. Dat maakt het voor onze inwoners moeilijker om die bij te
wonen. Onder druk van de oppositie schroefde het bestuur die beslissing in juni gedeeltelijk terug.
• Externe consultants worden ingehuurd om een beleidsvisie uit te werken. Mag u als kiezer niet verwachten dat wie
verkozen is zélf het beleid uittekent? Of gaat het echt alleen maar om postjes?
• Het schepencollege stelde een echte ‘cabinetard’ aan die ondersteuning moet bieden bij de beleidstaken. De N-VA pleit
voor een slanke overheid en heeft op Vlaams niveau mee gezorgd voor sobere kabinetten. Onze CD&V-burgemeester
maakt nu de omgekeerde beweging en bouwt zelf een eigen kabinet uit …

Onze vermoedens bevestigd

Het minste wat we vanuit de oppositie al kunnen zeggen, is dat dit bestuur de start compleet
heeft gemist. Als inwoner weet u acht maanden na de verkiezingen nog steeds niet waaraan
u zich met dit bestuur mag verwachten. Jammer genoeg verbaast ons dat niet. Om het met
Bart De Wever te zeggen: quod erat demonstrandum, wat moest bewezen worden …
De Kortenbergenaar verdient duidelijk beter.

Ook schrijfster en vrouwenrechtenactiviste Assita Kanko bracht een bezoekje en ging graag op
de foto met onze raadsleden Arno Kerbusch en Chris Wynants. Arno en Chris zetelen allebei in
het bijzonder comité voor de sociale dienst. Dat comité beslist over de individuele hulpverlening
aan inwoners die het moeilijk hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld over budgetbegeleiding of over
de toekenning van een leefloon of voorschotten. Een belangrijke taak, die Chris en Arno heel
serieus nemen. “Wie het echt moeilijk heeft, verdient onze hulp. Voor die mensen moeten we er
als gemeente zijn. Maar dat kan alleen als we tegelijk waakzaam zijn voor misbruik”, aldus Chris
en Arno.

www.n-va.be/kortenberg

Bedankt

aan onze meer dan 1 miljoen kiezers.
De N-VA blijft de échte volkspartij.

Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.
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