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20 jaar N-VA
Beste Kortenbergenaren,
In oktober 2001 startte de N-VA
zowel op de Barricade in Brussel als
lokaal met een ambitieuze opdracht:
bouwen aan een democratisch,
warm en open Vlaanderen.
Bart Nevens trok, samen met enkele
medestanders, als eerste aan de
politieke kar en slaagde er in om de
N-VA stevig op de kaart te zetten
in Kortenberg. Uiteraard was dat
een verhaal waar in de voorbije
20 jaar, zowel in moeilijke als in
succesvolle perioden, veel gemotiveerde mensen zich engageerden.
Zowel op de voorgrond als achter de
schermen. Langs deze weg bedank
ik hen hartelijk voor die steun en
betrokkenheid.
Onze N-VA-fractieleden werken in
commissies en in de gemeenteraad
met sterk onderbouwde dossiers en
dragen zo bij aan een degelijk en
verantwoord beleid. Ons N-VA-bestuur behoudt meer dan ooit de
veerkracht om door te zetten. Onze
N-VA-leden en sympathisanten
blijven ons steunen.
Vastberaden zullen we zo verder
doen!
Een gesprek over 20 jaar N-VApolitiek of gewoon gezellig eten en
drinken? U bent meer dan welkom
op onze Vlaamse Kost.
Lieve De Clerck
Voorzitter N-VA Kortenberg

www.n-va.be/kortenberg

Vlaamse Kost

N-VA Kortenberg

Een Kortenbergse traditie

3 oktober
Berkenhof
Vanaf 11.30
uur

In Vlaanderen mogen we trots zijn op heel wat mooie tradities. En die
tradities zijn er om in ere te houden. Denken we alleen al maar aan ‘de
koers’ (die is van ons) waar we de voorbije dagen in Vlaams-Brabant van
hebben kunnen genieten in al haar glorie.
Corona legde het voorbije
anderhalf jaar heel wat activiteiten stil. Maar nu is het
ook voor N-VA Kortenberg
tijd om zijn tradities voort
te zetten. Zo organiseren
we op 3 oktober een nieuwe
Vlaamse Kost voor alle leden
en sympathisanten. Ons
eetfestijn vindt plaats in het
vernieuwde Berkenhof.
N-VA Kortenberg schotelt je die dag echte, zelf bereide Vlaamse gerechten
voor, van stoofvlees over balletjes in tomatensaus tot tomaat-garnaal. We
sluiten af met lekkere rijstpap. En uiteraard kan je dit combineren met een
lekker biertje, van bij ons.
Inschrijven mag, maar is niet verplicht. Meer details vind je terug op onze
Facebookpagina of op onze webstek kortenberg.n-va.be.
Van harte welkom en … smakelijk!

Ook in Kortenberg vieren
we 20 jaar de N-VA. Onze
pioniers van destijds
zijn nog steeds actief
en de vraag van toen is
vandaag meer dan ooit
relevant.

Steun ons en word lid
van N-VA Kortenberg.
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Opnieuw aan de slag in het Berkenhof
N-VA Kortenberg ijvert sinds lang voor bijkomende en moderne infrastructuur voor de Kortenbergse verenigingen. Zo werd in de
vorige legislatuur onder impuls van de N-VA werk gemaakt van een grondige hernieuwing van het Berkenhof. Die is nu eindelijk
gefinaliseerd. N-VA Kortenberg is dan ook trots om als één van de eerste verenigingen terug aan de slag te kunnen gaan in het
vernieuwde Berkenhof. Jammer wel dat de kans gemist werd om ook de aangrenzende parking echt onder handen te nemen.

Betere omkadering verenigingen blijft nodig

De nood aan betere omkadering voor Kortenbergse
verenigingen, en zeker die uit onze deelgemeenten,
blijft acuut. De N-VA zal het gemeentebestuur
hierop blijven aanspreken. Het is immers niet met
een petanque-tempel van 1,5 miljoen euro zoals
recent door het gemeentebestuur beslist, dat je de
vele culturele en sportverenigingen perspectief
biedt om een gezonde werking uit te bouwen.

De grondige hernieuwing van het Berkenhof,
onder impuls van de N-VA, is eindelijk afgerond.

Jong N-VA Kortenberg wenst alle studenten veel succes, moed en doorzettingsvermogen
toe in het nieuwe academiejaar!
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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.

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

