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Kortenberg: solidair en veerkrachtig
Beste inwoners van Kortenberg, Erps-Kwerps, Everberg en
Meerbeek
Het coronavirus heeft ons doen en laten in zijn greep en doet
ons beseffen hoezeer we onze sociale contacten missen. Deze
moeilijke situatie heeft al veel van ons geëist. Toch geven veel
mensen het beste van zichzelf om anderen bij te staan en is er
een brede solidariteit gegroeid. Dat is hartverwarmend.
Ook de politieke actualiteit heeft ons in haar greep. De chaos
bij de federale regeringsvorming verduidelijkt hoe onbestuurbaar ons land is. Alleen een inspirerende omwenteling naar
meer autonomie kan dat verbreken. De N-VA pleit voor een
zelfbewust Vlaanderen dat economisch, sociaal en cultureel
zorgt voor een warme samenleving.

In de provincie Vlaams-Brabant zet de N-VA onder meer in op
welvaart en welzijn, onderwijs, milieu, veiligheid en Vlaams
beleid. Op gemeentelijk vlak voeren we een constructieve
oppositie, met positieve resultaten.
Binnen het N-VA-bestuur bruist een nieuw elan en ook Jong
N-VA wint aan kracht. We gaan vastberaden voor een veilige
thuis in een welvarend Groot-Kortenberg, voor een gezonde
leefomgeving en voor een dynamisch verenigingsleven.
Met de oprechte hoop dat de stem van onze
N-VA-parlementairen federaal gehoord zal
worden, wens ik u, uit naam van heel
N-VA Kortenberg, een fijne herfst.
Lieve De Clerck, voorzitter N-VA Kortenberg

Zin om N-VA-lid te worden? Wil je meewerken aan onze N-VA-projecten?
Contacteer ons, wij heten jou graag welkom.
Mail naar voorzitter Lieve De Clerck via lieve.declerck@n-va.be of naar secretaris Jean Morren via jean.morren@n-va.be

Verenigingen, ondernemers en hulpverleners verdienen meer steun
Begin juni stelde N-VA Kortenberg een 12-puntenplan voor om Kortenberg uit de coronacrisis te gidsen. Het gemeentebestuur nam een aantal van onze ideeën over, maar concrete initiatieven om Kortenberg op langere termijn weer te
activeren, ontbreken nog. N-VA Kortenberg roept daarom op tot actie met deze voorstellen:
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Richt een verenigingsfonds
op zodat al onze verenigingen
zo snel mogelijk weer kunnen
opstarten.

Stimuleer onze horeca en
ondernemers door elke inwoner
een lokaal consumptiekrediet
aan te bieden.

Geef Kortenbergse verenigingen
als extraatje een horecabudget
om het Kortenbergse
verenigingsleven – coronaveilig –
weer op te starten.

Bied extra ondersteuning
aan voor zorgkundigen en
mantelzorgers.

De N-VA rekende uit dat deze inspanningen met de juiste aanpak budgetneutraal kunnen blijven. Bovendien kan de gemeente rekenen
op extra middelen vanuit de Vlaamse en federale regering. We herhalen dan ook onze vraag om echt werk te maken van een herstelplan
voor Kortenberg. Op ons kan de Kortenbergenaar alvast rekenen.
Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 14 oktober.
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Interview met gemeenteraadslid
Melody Debaetselier

“Gemeente kan goede
zorg mee mogelijk
maken”
Sinds het begin van de coronacrisis staat de
zorgsector midden in de schijnwerpers. Het ideale
moment om als gemeente de ‘helden van de zorg’
te helpen, vindt gemeenteraadslid Melody
Debaetselier. Haar voorstel om ‘zorgparkeren’
in te voeren, werd positief onthaald door de
meerderheid.
Melody, jij werkt zelf in de zorg?
“Dat klopt, ik ben verpleegkundige voor het WitGele Kruis. Ik verzorg mijn patiënten thuis en werk
in het wijkteam Kortenberg. Ik rij dus veel rond in
alle deelgemeenten. Sinds kort ben ik ook diabeteseducator, een fijne nieuwe uitdaging.”
Welke invloed heeft corona op jouw werk?
“De angst om anderen te besmetten speelt een rol.
Ik merk dat bepaalde patiënten angstig zijn of zich
eenzaam voelen. Soms ben je de enige persoon die
ze zien op een dag. We moeten natuurlijk werken
met extra beschermingsmateriaal, bijvoorbeeld
mondmaskers, maar voor mensen met dementie
of mensen die slecht horen, bemoeilijkt dat de
communicatie. Kortom, het zijn uitdagende tijden
voor zorgverleners én hun patiënten. Alle hulp is
welkom.”
Hoe kan het gemeentebestuur helpen?
“De gemeente kan goede zorg faciliteren. Zo stelde
ik begin maart voor om ‘zorgparkeren’ mogelijk te
maken. Zorgverleners zoals thuisverpleegkundigen
en artsen krijgen het door de toenemende drukte
in de Kortenbergse straten alsmaar moeilijker om
een parkeerplaats te vinden. Zij moeten regelmatig
uitrukken voor noodgevallen en dan telt elke
seconde. Soms kunnen ze bij gebrek aan vrije
plaatsen niet anders dan fout parkeren en dan
riskeren ze een boete. Heel jammer. Maar dankzij
zorgparkeren kan het anders.”
Hoe werkt zorgparkeren juist?
“Met een sticker ‘parkeer en zorg’ kunnen inwoners

kortenberg@n-va.be

Thuisverpleegkundige en gemeenteraadslid
Melody Debaetselier wil het de hulpverleners in
onze gemeente makkelijker maken.

de parkeerplaats voor hun oprit of garage ter beschikking
stellen van hulpverleners. Hangt er in de buurt van een
parkeerplek zo’n sticker, dan weten hulpverleners dat ze er
tijdens huisbezoeken gratis mogen parkeren. Zelf plaatsen de
hulpverleners een kaart met contactgegevens achter de voorruit van hun auto. Zo kunnen de bewoners hen contacteren
om de parkeerplaats vrij te maken indien nodig.”
Waren de meerderheidspartijen te vinden voor jouw
voorstel?
“Ze reageerden eerst afwachtend omdat ze wilden afstemmen met buurgemeente Herent. Om zorgparkeren mogelijk
te maken, moeten er nieuwe regels in het politiereglement
komen. Kortenberg vormt samen met Herent één politiezone
en dus was overleg inderdaad nodig.
In september kwam er eindelijk witte rook: zorgparkeren
kan binnenkort ook in Kortenberg. Als gemeenteraadslid
en als verpleegkundige ben ik daar heel blij mee. Vooral
in straten waar parkeerplaatsen schaars zijn, rekenen de
zorgverleners op die extra plaatsen. Bedankt alvast aan alle
inwoners die willen meedoen!”

Nieuws uit de gemeenteraad

KORTENBERG
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Als grootste oppositiepartij houdt de N-VA in de gemeenteraad de vinger aan de pols met tal van vragen en voorstellen. Ook al
krijgen we niet altijd het gewenste antwoord, we blijven constructief en stellen het welzijn van de Kortenbergenaar voorop.

Onderhoud van trage wegen
Gemeenteraadslid Wim Vangoidsenhoven wees het gemeentebestuur op de soms erbarmelijke staat
van onze buurt- en voetwegen. “Nochtans neemt het belang van die trage wegen alleen maar toe,
voor recreatieve doeleinden maar ook bijvoorbeeld om naar school te gaan. Daarom vroeg ik naar een
inventaris en een nauwe opvolging van de status van de trage wegen in Kortenberg. Ik ben tevreden
dat de gemeente daarmee aan de slag gaat.”

Gemeenteraadslid Wim Vangoidsenhoven vraagt meer aandacht voor onze trage wegen.

CurieuzeNeuzen in de Tuin
Op voorstel van fractievoorzitter Hans Vanhoof neemt Kortenberg
volgend jaar deel aan het project ‘CurieuzeNeuzen in de Tuin’. “Het
project wil de impact van de droogte in Vlaanderen in kaart brengen.
Kleine weerstationnetjes zullen een half jaar lang op heel wat
plaatsen de temperatuur en bodemvochtigheid meten. Niet alleen
burgers maar ook gemeentebesturen kunnen deelnemen. In elk
van onze deelgemeenten komt er zo’n weerstationnetje. Het is een
positieve en niet-belerende manier om inwoners te sensibiliseren
voor de droogte- en klimaatproblematiek.”

Fractievoorzitter Hans
Vanhoof is blij met de
Kortenbergse deelname
aan ‘CurieuzeNeuzen’:
“Een positieve manier
om te sensibiliseren.”

Verlenging tijdelijke
schoolstraten
Op voorstel van de N-VA besloot het
gemeentebestuur om de schoolstraten in
Kortenberg en Erps-Kwerps bij de start van
het nieuwe schooljaar tijdelijk te verlengen.
“De gemeenteraad keurde ook unaniem
ons voorstel goed om tegelijk een project
op te starten dat de definitieve verkeersinrichting aan de Kortenbergse scholen
moet uittekenen”, vertelt gemeenteraadslid
Chris Wynants. “Zowel scholen, omwonenden, ouders als handelaars worden
daarbij betrokken. Zo kunnen we ook op
langere termijn een veilige schoolomgeving
verzekeren.”

Coronamiddelen doordacht inzetten
Containers voor
papier en karton
Vorig jaar al bracht Bart Nevens in de gemeenteraad het voorstel om, in navolging
van de gemeente Bertem, ook in Kortenberg gele papiercontainers te introduceren.
“Aanvankelijk steunde de meerderheid ons
idee niet, maar in juni 2020 kwam daar
verandering in. Het gemeentebestuur wil
vanaf januari 2021 toch meestappen in
een project van Ecowerf waarbij minicontainers voor papier en karton worden
aangeboden. Uiteraard steunen we dat
project en zijn we blij dat de gemeente ons
voorstel uiteindelijk volgt”, aldus Bart.

De federale overheid maakte deze zomer extra coronamiddelen vrij voor de OCMW’s.
“Dat is heel positief, maar we moeten er wel voor zorgen dat die middelen juist
terechtkomen”, vinden Chris Wynants en Arno Kerbusch, die de N-VA vertegenwoordigen in het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). “De centen moeten gaan
naar die inwoners die het effectief door de pandemie financieel heel moeilijk hebben
gekregen. We stellen gelukkig vast dat het
bestuur met onze opmerking rekening houdt
en zijn blij dat we zo kunnen bijdragen aan
het sociale coronabeleid in Kortenberg.”

Lid van het sociaal comité Chris Wynants
waakt erover dat de coronamiddelen van het
OCMW naar de juiste inwoners gaan.
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Jong N-VA Kortenberg schiet uit de startblokken
Dat corona een uitdaging is voor de Vlaamse jongeren, is een understatement. De meesten van hen nemen hun
verantwoordelijkheid op in de strijd tegen het enge virus dat ons maatschappelijk bestel letterlijk doet beven. N-VA
Kortenberg wil hen een hart onder de riem steken en start Jong N-VA Kortenberg. Een gesprek met Arno Kerbusch,
student geschiedenis en voorzitter.
Hoe is het om als jongere
geconfronteerd te worden met
de coronapandemie?
“Door deze coronacrisis lijkt de
toekomst onzeker voor onze jeugd,
zowel op financieel als op psychologisch vlak. Jongeren kampen met
angstige en depressieve gevoelens,
eenzaamheid en stress. Dat blijkt uit
een bevraging van UGent in april
naar het welzijn bij de bevolking.
Ondertussen zijn we een half jaar
verder en treedt coronamoeheid op.
Een deel van de jongeren krijgt het
steeds moeilijker om zich aan de
coronaregels te houden.”
Wat is er voor hen nodig om vol te
houden?
“Solidariteit en mededogen zijn
belangrijker dan ooit. Jongeren
snakken naar positieve vooruitzichten, naar licht aan het einde van de
coronatunnel. Zoals de Nederlandse
geleerde Desiderius Erasmus uit
de 15de eeuw zei: “Zonder vreugde
verdient het leven de naam van het
leven niet.”
De geschiedenis leert dat een maatschappelijke crisis niet onoverkomelijk is. Doorzetting en Vlaamse
veerkracht zijn de ingrediënten
die nodig zijn om deze situatie het
hoofd te bieden. We hebben een morele verplichting naar de kwetsbaren
en ouderen in onze maatschappij en
mogen niet van onze missie wijken.
Daarom een oproep aan de Kortenbergse jeugd: geef de moed niet op
en draag zorg voor elkaar.”
Wat kan Jong N-VA betekenen voor
de jongeren in onze gemeente?
“De bedoeling is om met Jong N-VA
meer jongeren uit Kortenberg aan
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te trekken. We willen de stem van
de jeugd vertegenwoordigen en
voorstellen doen aan het gemeentebestuur.
Zo riep gemeenteraadslid Melody
Debaetselier, lid van Jong N-VA,
het gemeentebestuur in juni op om
stille studeerruimtes ter beschikking te stellen van de studenten.
Door de coronasituatie moesten ze
het aanvankelijk zonder stellen en
zeker in deze bizarre tijd hadden
veel jongeren daar behoefte aan. Na
deze N-VA-vraag werden er in juni,
augustus en september opnieuw
studeerruimtes voorzien.”

Arno Kerbusch is de
nieuwe voorzitter van
Jong N-VA Kortenberg:

“Ik wil bewijzen dat
politiek niet saai is.”

Dankzij de N-VA zorgde de gemeente
in juni, augustus en september opnieuw
voor stille studeerruimtes.
Wat is jouw doel als voorzitter van
Jong N-VA Kortenberg?
“Om te beginnen wil ik bewijzen
dat politiek niet saai is. Tegelijk zal
ik er alles aan doen om ervoor te
zorgen dat onze standpunten gehoord en serieus genomen worden.
Daarom zal Jong N-VA Kortenberg
ludieke acties afwisselen met het
meer serieuze werk. Naast een ernstig
debat staat er bijvoorbeeld zeker
ook een Jong N-VA-café op het
programma. Jong N-VA Kortenberg
kan bovendien ook aansluiten bij de
activiteiten van Jong N-VA Leuven
en andersom.”

Ben jij jonger dan 31 jaar en
heb je interesse om lid te worden van ons Jong N-VA-team?
Stuur dan een e-mail naar
arno.kerbusch@n-va.be
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Provincie zet taal en sociaal beleid centraal
Ook – en zeker – in deze moeilijke corona-omstandigheden blijft gedeputeerde Bart Nevens hard verder werken aan onze
mooie provincie. Het beschermen van het groene en Vlaamse karakter is daarbij zijn topprioriteit.

“Met de toolbox ondersteunen wij de begeleiders in onze
kinderopvangsector bij de omgang met anderstalige baby’s
en peuters”, aldus Bart Nevens. “Het pakket laat toe om al op
heel jonge leeftijd aan taalstimulering en promotie van het
Nederlands te doen. Zo kunnen de kinderen nadien hun schoolcarrière met een betere kennis van het Nederlands starten.”
24.000 euro voor projecten die kennis van het Nederlands
stimuleren
Ook buiten de kinderopvang is anderstaligheid meer en meer
een realiteit in onze provincie. Nochtans is kennis van het
Nederlands essentieel om goed te integreren in onze gemeenschap
en deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Daarom investeert
de provincie 24.000 euro in verschillende projecten die de
Nederlandse taalkennis bevorderen.
Zo kreeg ook het Welzijnshuis van Kortenberg een subsidie
voor het project ‘Werkbabbels’. Het gaat om gesprekstafels
waarbij anderstaligen hun Nederlands kunnen oefenen, met
een specifieke focus op de taalvaardigheid die nodig is voor
sollicitatiegesprekken.

© Anne Deknock

Nieuwe toolbox ‘taal stimuleren’ in kinderopvang
Kinderdagverblijven in onze provincie krijgen steeds vaker
te maken met kindjes uit anderstalige gezinnen. Voor het
personeel is het een extra uitdaging om met die anderstaligheid
om te gaan. Daarom ontwikkelde de KU Leuven, in opdracht
van de provincie, een ondersteuningspakket met info, tips en
materialen. Zo krijgt de ontwikkeling van het Nederlands al in
de voorschoolse kinderopvang de nodige aandacht.

Provinciaal gedeputeerde Bart Nevens geeft onze provincie een
uitgesproken Vlaams en sociaal gelaat.
Eerste verplaatsbare sociale wooneenheden van Vlaanderen
Op een voormalige campingsite in Boortmeerbeek huldigde
Bart Nevens de allereerste verplaatsbare sociale wooneenheden
van Vlaanderen in. De provincie investeerde 300.000 euro in
het project en werkte ervoor samen met sociale huisvestingsmaatschappijen.
In deze wooneenheden kunnen bewoners comfortabel verblijven terwijl er gewerkt wordt aan nieuwe, permanente kleinschalige woningen. Kleinschalige woningen nemen minder
ruimte in, zijn klimaatvriendelijker en bieden voor veel mensen
een betaalbare oplossing. Als de woningen klaar zijn, kunnen
de tijdelijke wooneenheden op een andere plek ingezet worden.

Ontdek het Provinciehuis in Leuven
Maandag 9 november om 10.30 uur
Provincieplein 1, Leuven
N-VA Kortenberg organiseert een ontvangst en rondleiding in het
Provinciehuis van Vlaams-Brabant, met een exclusief bezoek aan de
kabinetten van gedeputeerde Bart Nevens en gouverneur Jan Spooren.
Zij zullen je verwelkomen en staan je graag te woord.
Gezien de huidige coronamaatregelen is het aantal plaatsen beperkt.
Schrijf je daarom snel in bij onze secretaris: jean.morren@n-va.be of
0472 98 00 21. Het bezoek zal volledig coronaproof en mét mondmasker
verlopen, en blijft onder voorbehoud.
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Samen maken we Vlaams-Brabant groener
Hebt u een
goed idee en wilt
u mee de handen u
it
de mouwen steken
?
Mail dan naar
meerbos@vlaander
en.be

4.000 hectare extra bos tegen 2024, dat is de ambitie van Zuhal Demir en de Vlaamse
Regering. Ze slaan daarvoor de handen in elkaar met een ongeziene Bosalliantie van natuurverenigingen, bosgroepen, regionale landschappen, lokale besturen en jeugdverenigingen.
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miljoen
euro budget

1.000.000 4.000 ha 20.000 ha
bomen
in Vlaams-Brabant

effectief extra bos
tegen 2024

extra natuur
onder natuurbeheer

In de provincie Vlaams-Brabant ...
• erkent Zuhal 64 hectare extra natuurreservaten en maakte ze 32 hectare
natuurreservaat toegankelijker,
• saneren we 60 hectare achter het station van Vilvoorde, waar op termijn een groot stadspark
komt en beken zoals de Trawoolbeek worden opengelegd,
• maakt de Vlaamse Regering 2,2 miljoen euro vrij voor de aankoop en bebossing van gronden in
het arrondissement Halle-Vilvoorde,
• worden eindelijk de Pellenbergse Bronbossen beschermd.

“ De relatie tussen Vlaanderen en de natuur was de voorbije

jaren geen goed huwelijk. Daar brengen wij verandering in.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving

