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Vlaams, met karakter
Kortenberg is een Vlaamse gemeente.
Iedereen is hier welkom. Iedereen kan
deelnemen aan het uitgebreide verenigingsleven. Maar met respect voor het
Vlaamse karakter van onze gemeente.

Kleuters van Meerbeek krijgen eindelijk
klassen uit de 21ste eeuw

Voor de N-VA is het eentalige,
Nederlandstalige karakter van
Kortenberg zeer belangrijk. In de klas,
op het speelplein, in de sportclub. Met
het gemeentebestuur zorgen we voor
extra taallessen voor anderstaligen.
We zien toe op een strikte toepassing
van de taalwetgeving, zonder uitzonderingen.
Ook bij het toekennen van subsidies.
En het gemeentebestuur reageert steeds
alert op meertalige publicaties en/of
reclamefolders.

Taal is immers de sleutel
voor een echte inburgering
in onze gemeenschap.
Elke Kortenbergenaar kan fier zijn op
onze gemeente, Vlaams met karakter.
Een fijne Vlaamse feestdag gewenst,
Hans Vanhoof, voorzitter N-VA Kortenberg
& Harold Vanheel, schepen van Vlaamse
Aangelegenheden

Sabine Ledens, Bart Nevens en Hans Vanhoof

De toestand van de kleuterschool van de Boemerang in de Dorpsstraat is
al lang een doorn in het oog van menig ouder en leerkracht. Verouderd,
te klein en bovendien afgescheiden van de lagere school. Jarenlang waren
er ideeën en halve plannen, maar gebeurde er niets. De N-VA neemt nu
het initiatief.
Eindelijk wordt er werk gemaakt van een
nieuwe kleuterschool. Geen verder uitstel of
wachten op subsidies. We kiezen voor promotiebouw, een nieuwe financieringsmethode. Sabine Ledens, schepen van Onderwijs, is dan ook zeer blij dat de plannen voor
de nieuwe vleugel van de Boemerang er liggen en dat het openbaar onderzoek gestart
is. “De nieuwe kleuterschool (met vijf kleuterklassen, refter, directielokaal, overdekte
speelplaats, …) zal naast de lagere school

gebouwd worden en ook het oude klooster
wordt heringericht. Bovendien krijgt ook de
turnzaal een make-over, met bergruimte en
nieuwe kleedkamer”, aldus Sabine. De werken starten hopelijk dit najaar. Nu al werd
het huis naast de school afgebroken. Dit
gebouw werd recent door de gemeente aangekocht met het oog op de nieuwbouw. “En
zo krijgen de kleuters van Meerbeek eindelijk een schoolinfrastructuur voor de 21ste
eeuw”, besluit Sabine.
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Vorig jaar trokken we langs de Weesbeek en door het Silsombos tijdens een ‘N-VA Wandelt’. Dit jaar zetten we onze sportieve
verkenning van Kortenberg verder met ‘N-VA Fietst’, op 10 juli. Samen met leden en sympathisanten zullen we dan per fiets
onze gemeente verkennen en (her)ontdekken.
In aanloop naar de Vlaamse feestdag
voert deze ‘N-VA Fietst’ ons langsheen
de mooiste plekjes van Kortenberg.
Bovendien houden we halt op die
plekken waar de N-VA met het huidige
gemeentebestuur investeert in wandelen fietspaden. Denken we maar aan
de recent aangelegde fietspaden in de
Wijnegemhof-, Dalem- en Ziptstraat.
En hier houdt het niet op, want ook
de komende jaren zullen we blijven
investeren in betere en veiligere wegen.

Zo ondersteunen we het mobiliteitsbeleid
waar we, met extra aandacht voor de
zwakke weggebruiker, blijvend zullen
inzetten op een veilige infrastructuur.
We sluiten onze fietstocht af met een
drankje en een gezellige babbel. Een
uitgelezen kans om bij te praten met onze
bestuursleden en mandatarissen en het
glas te heffen op de Vlaamse feestdag.

Iedereen is van harte welkom op deze
fietstocht. We verzamelen aan het Oud
Gemeentehuis in Everberg, en starten
onze tocht door Groot Kortenberg om
14 uur.

Met de trein naar Brussel, met een Vlaamse NMBS … ?
Om de haverklap wordt er gestaakt bij de NMBS. In Wallonië algemeen. In Vlaanderen slechts door een steeds kleiner wordende
minderheid. Maar het hele spoornetwerk ondervindt wel hinder.
Vraagt u zich ook af waarom zowat elke trein zowel door Vlaanderen als
Wallonië rijdt, terwijl u uitzoekt hoe u morgen op het werk zal geraken
of hopeloos op uw trein staat te wachten op het perron in Kwerps of in
Kortenberg? En waarom zelfs de kleinste staking in Wallonië repercussies
heeft in Vlaanderen? En dus de trein van Leuven naar Brussel niet
rijdt omdat men in Luik - weeral - niet aan het werk wil? Een kleine
herstructurering zou dus wonderen verrichten.
Als u het allemaal gemerkt hebt, bent u trouwens niet alleen. Zelfs de
Franstalige pers merkte het geërgerd: Vlaanderen en Wallonië lopen tegenwoordig minder dan ooit parallel. De PS en de stakingsdolle
Walen doen net wat ze niet willen: bewijzen dat België twee landen is.
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Ook de Regenboog wordt
voorbereid op de toekomst
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N-VA bedankt de mama’s en de papa’s
Af en toe een klein presentje, zomaar. Omdat het moederdag is. Of
vaderdag.

Gemeenteraadslid Ilse De Kee (links)
deelt Vlaamse rozen uit

Ook de gemeenteschool de Regenboog in Kortenberg
kent een groei, met meer dan 600 leerlingen. Onze
schepenen Bart Nevens en Sabine Ledens zorgden voor
de aankoop van een huis vlak naast de school in de
Kloosterstraat.
Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd om in de
toekomst de school uit te breiden met nieuwe klassen.
Want besturen is ook vooruitzien, en durven te
investeren voor de toekomst.

Naar jaarlijkse traditie deelde N-VA
Kortenberg op 10 mei honderden
bloemen uit aan de vele Kortenbergse
mama’s. En we kregen in ruil heel
veel warme reacties en lieve woorden
(en bedankjes van de papa’s die iets
vergeten waren).
En diezelfde papa’s werden door
ons op vaderdag in de bloemetjes
(nou ja) gezet. Alweer honderden
kroontjeswippers werden her en der in
Kortenberg uitgedeeld.

Feesten op zijn Vlaams
Vlaanderen is ook een land van feesten. Zo zet Kortenberg de Vlaamse feestweek in met Kortenberg
Feest (3 juli). Zoals u in dit blad kunt lezen, nodigt N-VA Kortenberg u een week later uit voor een
N-VA Fietst (10 juli) om dan met gepaste fierheid te vlaggen op 11 juli. We wensen u alvast een fijne
zomer en fijne Vlaamse feestdag.

Om u beter te (be)dienen
Binnenkort wordt u sneller en beter bediend in het
Administratief Centrum (AC).
In ons vorig huis-aan-huisblad schreven we over het voorstel
van N-VA-schepen Sabine Ledens om de administratieve
dienstverlening te optimaliseren. En kijk, op dit moment zijn de
werken hiervoor al gestart. Zo krijgt de snelbalie stilaan vorm.
Op deze snelbalie zullen eenvoudige diensten en documenten
kunnen aangeleverd worden. Gemeenteraadslid Melody
Debaetselier legt uit: “Dit centrale onthaalpunt wordt het
kloppend hart van het AC. Aan deze snelbalie zal u onmiddellijk
een antwoord kunnen krijgen op uw vraag of wordt u verder
doorverwezen naar de themabalies als uw verzoek om een
specifieke behandeling vraagt.”

“Ook naar de themabalie van het Welzijnshuis” vult OCMWraadslid Hilde Noppen aan. “Op die manier garanderen we
een ‘snelle’ bediening en wordt ook de privacy van de inwoners
gerespecteerd voor besprekingen waarvoor dit nodig is.
Daarnaast blijft het
gemeentebestuur
uiteraard verder
inzetten op
e-government.”
Weer een voorbeeld
van de Verandering.
Gemeenteraadslid
Melody Debaetselier
en OCMW-raadslid
Hilde Noppen.
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Als lid van de N-VA geniet
u tal van voordelen
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht en dus
een directe impact op de standpunten en het
beleid van de N-VA.

Blijf op de hoogte en schrijf u hiervoor in
op www.n-va.be/nieuws. Als lid ontvangt
u bovendien twee keer per maand een
overzicht van alle N-VA-activiteiten in uw
regio.

@de_NVA
linkedin.com/company/N-VA
instagram.com/de_NVA

Tien keer per
jaar ontvangt u
gratis het NieuwVlaams Magazine

Uw stem telt mee

Iedere week het
N-VA-nieuws gratis in
uw mailbox

facebook.com/nieuwvlaamsealliantie

U bent welkom op
tal van activiteiten
In uw gemeente en in uw
arrondissement, en natuurlijk ook
landelijk. We nodigen u nu al uit op
onze familiedag op 11 september
in Plopsaland. U ontmoet er
een inspirerend netwerk van
gelijkgestemden en de toppers van
onze partij.

Kortom: met uw lidmaatschap steunt u de
Verandering voor Vooruitgang in woord én daad.
En daar wordt u zelf ook beter van! Word dus snel lid.
Zo mist u niets van de N-VA.

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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