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V.U. Sabine Ledens
Sijsjeslaan 38A
3078 Everberg

Bart Nevens
trekt de lijst

N-VA KORTENBERG NODIGT U UIT OP HET

BREUGELFESTIJN
24 juni 2012
GC COLOMBA
MET ALS GASTSPREKER

JAN JAMBON
FRACTIELEIDER KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
Bart Nevens, schepen van Leefmilieu,
Natuurbehoud, Jeugd,
Afvalbeleid, Dierenwelzijn,
Monumentenzorg en Vlaamse
aangelegenheden, zal op
14 oktober de gemeentelijst van N-VA
Kortenberg trekken.
“Nog slechts vijf maanden scheiden ons van
de gemeenteraadsverkiezingen en ik zal
zeker met plezier deze kar trekken”, zegt
Bart. “Ik heb er alle vertrouwen in dat we
met het sterke N-VA-team klaar zijn om
onze verantwoordelijkheden op te nemen!”
N-VA is vandaag meer dan ooit de partij
met een toekomstgerichte visie, vindt Bart:
“Onze betrokkenheid met onze onmiddellijke omgeving maakt dat de kiezers van
Groot-Kortenberg kunnen rekenen op een
engagement van de
N-VA-kandidaten. Zij willen
enthousiast ons dorp vorm geven en
Kortenberg klaarstomen voor de toekomst.”

Jan is een zakenman en Vlaamsgezind
politicus. Hij zetelt sinds 2007 als
volksvertegenwoordiger voor de
N-VA in de Kamer. Jan is voorzitter
van de N-VA-fractie en lid van het
bureau van de Kamer.
Wat hem typeert is de kunst van het
vlammende en kristalheldere woord om
analyses van de huidige politieke
toestand weer te geven.
Hij geeft ons met plezier
een uiteenzetting over
de inzet van de komende
gemeenteraadsverkiezingen.

U bent van harte welkom vanaf 11.30 uur. Wij bieden u onder
meer pensen, balletjes, kriekjes, kipkap en verse appelmoes aan:
teveel om op te noemen!
Volwassenen: 12 euro – Kinderen: 6 euro
Kaarten zijn te koop bij het N-VA-bestuur of
via erwin.cleopater@n-va.be.
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PAASEIERENZOEKTOCHT GROOT SUCCES!
We danken iedereen die meegezocht heeft naar de puzzelstukken in het park. Het was een fijne voormiddag en
we hopen
groot en
klein volgend jaar
weer te
zien.

Resultaten inwonersbevraging
Voor de N-VA is iedereen in Kortenberg een beetje
burgemeester. De vele antwoorden op onze
inwonersbevraging getuigen van heel wat burgerparticipatie: bedankt dat u uw mening met ons wou
delen. Op deze pagina vindt u de belangrijkste resultaten van de bevraging.
GEMEENTELIJKE DIENSTEN EN COMMUNICATIE
• Verdere uitbreiding van de onlinediensten.
• Oog voor het publiek dat geen toegang heeft tot
internetdiensten.
• Snellere dienstverlening en betere openingsuren.
• Klantgerichtheid van gemeentepersoneel als belangrijk criterium voor klanttevredenheid.
N-VA Kortenberg wil analyseren welke verbeteringen
zullen toelaten om gerichter te kunnen werken. Iedereen is immers gebaat bij een efficiënte gemeentewerking.
AANGENAAM WONEN EN WERKEN
• Kunnen wonen in eigen streek blijft belangrijk.
• De vraag naar meer groene zones of het behoud
ervan.
• Renovatie van bestaande woningen en krotten moet
prioriteit krijgen op het aansnijden van groene gebieden.
• Opvallend is de kreet om meer propere straten en om
sluikstorten tegen te gaan.
N-VA Kortenberg maakt van het woonbeleid een belangrijk aandachtspunt. Het lokale woonbeleid moet
vorm krijgen in een nieuwe realiteit. Wij zoeken een
evenwicht tussen het stimuleren van nieuwe woningen
en het beperken van eindeloze lintbebouwing om de
schoonheid van ons dorp te behouden.

N-VA Kortenberg vraagt een doordachte aanpak om de
verkeersproblematiek op te lossen en de veiligheid te
verhogen. De kunst is om de verschillende elementen
van mobiliteit op elkaar af te stemmen, met input van
u en specialisten in dit domein.
VRIJETIJDSBELEID
• Algemene tevredenheid: er zijn veel ontspanningsmogelijkheden in Kortenberg.
• Blijvend aandacht schenken aan infrastructuur en
accommodatie.
• Vraag naar meer informatie over diensten en
activiteiten voor kinderen.
• Belangrijke en terechte opmerking: het Nederlands in
de verenigingen respecteren!
N-VA Kortenberg promoot een doorgedreven cultuur- en
sportbeleid en creatieve ideeën. Het aanbod aan cultuur
en sport kan transparanter worden en we willen stappen ondernemen om aansluiting bij verenigingen te
stimuleren. Dat komt de sociale cohesie ten goede.
KRACHT VAN DE MIDDENSTAND
• Veel inwoners missen de gezelligheid van het winkelen in Kortenberg.
• Er mogen meer terrasjes en bistrootjes komen.
• De Leuvensesteenweg is een barrière voor de uitbouw van lokale middenstand.
• Deelgemeenten zien graag hun lokale middenstand
heropleven.

VERKEER EN MOBILITEIT
• Het sluipverkeer ontmoedigen in de deelgemeenten
van Kortenberg.
• Snelheid in de dorpskernen aanpakken.
• Parkeerplaatsen creëren.
• Voetpaden op de Leuvensesteenweg aanpakken.

N-VA Kortenberg is ervan overtuigd dat de gemeente
fris ondernemerschap moet stimuleren. Nieuwe ondernemers zetten vaak een stap in het onbekende en kunnen steun en hulp gebruiken. Maar ook de bestaande
handelszaken appreciëren een duwtje in de rug. Meer
werkgelegenheid creëren in Kortenberg moet een haalbare kaart zijn: we werken allemaal immers graag dicht
bij de deur.

KINDEREN, ONDERWIJS EN OPVANG
• Over deze thema’s meer info ter beschikking stellen.
• Binnen de schoolmuren is het zeer belangrijk om
Nederlands te praten.
• Interessante naschoolse opvang organiseren.
N-VA Kortenberg ziet onderwijs als een kerntaak van het
gemeentebestuur. Een school is immers een ankerpunt
in het sociale weefsel van het dorp. We moeten het onderwijs afstemmen op de noden van deze tijd. Het is
onze missie om een degelijk onderbouwd pedagogisch
project vast te leggen dat de blauwdruk vormt van ons
gemeentelijk onderwijs. Onze kinderen klaarstomen
voor de toekomst mag geen hol begrip zijn.
KORTENBERG, EEN VLAAMSE GEMEENTE
• Inwoners storen zich aan de sluipende verfransing.
• Toepassing van de taalwetgeving is primordiaal teneinde ons Vlaamse karakter te bewaren.
• Echte integratie is de taal van uw streek kennen.
• Handelaren stimuleren om Nederlands te spreken.

N-VA Kortenberg wil het Vlaamse karakter van de gemeente versterken en vrijwaren. We stellen gastvrijheid
maar ook zelfbewustzijn voorop. We zullen onze cultuur
en onze taal op een positieve wijze uitstralen en nodigen
de anderstaligen uit om de uitgestoken hand te grijpen.

De resultaten van deze bevraging worden meegenomen in ons programma. De N-VA-werkgroepen tekenen op
diverse domeinen prioriteiten uit en nemen alle bekommernissen ernstig. We zullen ook de specifieke vragen die
ons toegestuurd werden aan een verder onderzoek onderwerpen. N-VA Kortenberg gaat voor het uitschrijven
van een plan niet over één nacht ijs. Binnenkort maken we de resultaten van ons denkwerk bekend.
U kan nog steeds uw mening over onze gemeente kwijt. Stuur gerust een mail naar sabine.ledens@n-va.be.

N-VA Kortenberg verwelkomt
nieuw bestuurslid
Michel werd geboren in Varsenare op 21 januari 1964. Hij groeide op in
de Vlaamse rand, meer bepaald in Sint-Pieters-Leeuw. Hij is gehuwd
met Kristel Reinartz en vader van 3 kinderen, respectievelijk 26, 21 en
18 jaar oud. Op professioneel vlak doorzwom Michel al heel wat watertjes: hij voelt zich aardig thuis in de farmaceutische industrie. Gitaar
spelen en reizen helpen hem om af en toe te herbronnen.
Welkom in onze groep, Michel!
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In de kijker
De gemeente, de Lions Club Hertog Jan, de kerkfabriek, de Regenboog, de ouderraad en ook scouts en gidsen Kortenberg sloegen, onder impuls van onze schepen
van Leefmilieu en Natuurbehoud Bart Nevens, de handen in elkaar voor een heuse
boomplantactie.
Na een grote schoonmaakoperatie van de INL-ploegen werd het voormalige scoutsterrein aan de Populierenlaan klaargestoomd voor het aanplanten van 400 streekeigen
bomen. Samenwerken loont om een betere leefomgeving te creëren!

Dexia:
“Wie fouten maakte, wordt met rust gelaten”

Verkiezingen 14 oktober 2012:

“De verandering begint
in uw stad of gemeente”

“Het Dexia-dossier hangt dit land als
een molensteen om de hals. Als het
verder fout gaat, stijgt de Belgische
staatsschuld gigantisch. Ik vind dit
gewoon hallucinant. De onbeantwoorde
vragen stapelen zich ondertussen op.
Maar Di Rupo zag geen beletsel om de
Dexia-bestuurders kwijting te verlenen.
Enkel het duidelijke ‘neen’ van de
Vlaamse Regering deed de Belgische
stem nog naar een ‘onthouding’
schuiven. Niet te begrijpen.”

Er zal in de Wetstraat pas echt naar de
Dorpsstraat geluisterd worden als men ook
in die Dorpsstraat massaal op de N-VA
stemt. Dat is de uitdaging van de
verkiezingen van dit najaar.
De N-VA kiest resoluut voor verandering.
En ik vraag ook u om, samen met ons, die
keuze te maken. Wil u de regering-Di Rupo
weg, stem dan op 14 oktober op de N-VA!

Philippe Muyters
Vlaams minister van
Financiën en Begroting

Asiel:
“Illegale criminelen regulariseren kan niet!”
“Staatssecretaris Maggie De Block
(Open Vld) ziet geen graten in het
regulariseren van illegale criminelen.
Aanvankelijk beweerde ze nog dat het
ging om ‘toch maar’ één crimineel.
Later vluchtte ze weg met een
verwijzing naar het beleid van haar
voorganger. Tot bleek dat ze dit
voorjaar net zo handelde. Onvoorstelbaar! Illegalen die nog maar net
uit de gevangenis komen, worden hier
vlotjes geregulariseerd.”

Sarah Smeyers
N-VA-Kamerlid

Energieprijzen:
“Het is goed in ’t eigen hart te kijken”

Siegfried Bracke
N-VA-Kamerlid

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

“Ik stel keer op keer vast dat het
onderscheid tussen CD&V, Open Vld en
sp.a gewoon verdwijnt. Het zijn drie
partijen die samen - en warmpjes - in
het apparaat zitten. Kijk naar het debat
over de gas- en elektriciteitsprijzen.
Plots roept men energienetbeheerder
Eandis uit tot vijand nummer 1. Laat
me niet lachen. Wie bestuurt Eandis?
Dat zijn 8 CD&V’ers, 4 sp.a’ers en 4
Open Vld’ers. Ook in die zin is de N-VA
vandaag dé uitdager van het systeem.”

"

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be

