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Tussen pot en pint

Politici denken vaak dat ze het zelf beter 
weten. Maar wij weten wel beter. Vandaar 
dat N-VA Kortenberg op pad gaat. Zo zijn we 
al van deur tot deur gegaan, eerst in Erps-
Kwerps en Meerbeek en op dit moment in 
Everberg en Kortenberg, om onze inwoners 
uit te nodigen ‘tussen pot en pint’.

Want ‘tussen pot en pint’ wordt er veel ge-
lachen en zeker al eens gevloekt, maar vaak 
worden er ook rake dingen gezegd over de 
zaken die ons bezighouden. Het gaat terecht 
vaak over ideeën en dromen voor eigen 
huis, straat of dorp. Daarom luistert N-VA 
Kortenberg ‘tussen pot en pint’ naar jouw 
voorstellen voor Kortenberg.

Zo verzamelen we tientallen ideeën over 
mobiliteit, veiligheid, het leefbaar en be-
taalbaar maken van wonen in Kortenberg, 
maar ook over dierenwelzijn en de druk 
van de stad. Jouw ideeën zullen mee de 
basis vormen van ons programma voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in oktober.

Daarom nodig ik je van harte uit om ‘tussen 
pot en pint’ je ideeën met ons te delen. Zo 
werken we samen aan een veilige thuis in 
een welvarend Kortenberg. En heb je ons 
gemist? Dan kan je nog altijd ideeën door-
sturen.

Met warme Vlaamse 
groet en een fijne 
vakantie

Hans Vanhoof
Voorzitter  
N-VA Kortenberg

#deVeranderingwerkt 
Veilig thuis in een welvarend Kortenberg
De afgelopen jaren hebben we getoond dat de kracht van Verandering 
het verschil maakt in Kortenberg. Met de N-VA in het gemeentebestuur 
werden de financiën van de gemeente eindelijk op orde gebracht. Er 
werd ook meer dan ooit geïnvesteerd in veilige wegen en infrastructuur 
voor school, sport en jeugd, zoals bijvoorbeeld de uitbreiding van de 
Chirolokalen in Everberg. 

Eerste schepen en lijsttrek-
ker Bart Nevens: “In onze 
projecten vertrekken we van 
een aantal basisprincipes: 
we kiezen voor duurzame 
oplossingen, trachten de 
impact voor onze bewoners 
zo minimaal mogelijk te 
houden en mobiliseren hier-
voor partners om met ons 
mee te denken. Voorbeelden 
hiervan zijn projecten zoals 
de hernieuwing van de wa-
terleiding in de Kruisstraat 
samen met de Watergroep of 
het ‘relighting’-project in de 
klaslokalen van de ‘Klimop’, 
onze gemeentelijke basisschool in Erps-Kwerps. In samenwerking met Eandis slagen we 
erin om het energieverbruik te doen dalen door in te zetten op duurzame oplossingen 
die vooral het comfort van onze leerlingen verhogen.”

De Verandering werkt
In dit huis-aan-huisblad vind je nog meer voorbeel-
den van kleinere en grotere projecten waarmee dit 
gemeentebestuur het verschil maakt. N-VA Kortenberg 
is vastberaden om op deze weg te blijven verdergaan. 
Want ook in Kortenberg blijkt dat de Verandering 
werkt.

Wil ook jij meebouwen aan dit verhaal en mee vorm 
geven aan deze Verandering en aan dit beleid? Wil 
je deel uitmaken van een enthousiaste ploeg die nog 
steeds groeit? Laat het ons weten via webstek,  
Facebook of mail of sluit je aan bij een van onze acti-
viteiten. Een kwestie van denken, durven en … doen.

Tussen pot en pint 
  16 juni, 18.30 uur in Café ‘de Kiek’ in 
Everberg

  22 juni, 19.30 uur in Café Novy in 
Kortenberg

Schepenen Bart Nevens en Harold Vanheel 
bij de Chirolokalen in Everberg.

Bart Nevens, eerste schepen 
en lijsttrekker
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Kortenberg zal de zomervakantie op zeer gepaste wijze inzetten, en hiermee de 
aanloop nemen naar 11 juli, onze Vlaamse feestdag. Zomer op Stelten start met 
een heus feestweekend. En de N-VA is zeer blij dat het gemeentebestuur erin 
geslaagd is om ‘Vlaanderen Zingt’ naar Kortenberg te brengen. Op vrijdag 29 juni 
zullen we op het plein in Everberg tijdens een waar volksfeest kunnen meezingen 
met de echte Vlaamse klassiekers. Dus smeer die stem al maar.

Vlaanderen Feest … En Kortenberg zingt, feest en vlagt mee
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Succesvolle lancering van webstek voor Kortenbergse ondernemers
Schepen van Lokale Economie Sabine Ledens lanceerde in maart de nieuwe website voor 
onze lokale ondernemers en handelaars: www.ondernemen.kortenberg.be

Tijdens vier infoavonden werden de Kortenbergse ondernemers wegwijs gemaakt op de 
nieuwe webstek. Het project wordt duidelijk gesmaakt. Dat blijkt niet alleen uit de talrijke 
positieve reacties van onze handelaars, maar ook uit het feit dat zich begin mei al meer dan 
110 Kortenbergse ondernemers geregistreerd hadden. 

Met de website geven we de lokale economie een duwtje in de rug en maken we het onze 
inwoners makkelijker om voor een aankoop, klusje of andere dienst in Kortenberg te 
kopen.

Sabine Ledens, schepen van Lokale Economie

Op avontuur in de Rotte Gaten
Op een mooie zondag in 
april opende Harold  
Vanheel, schepen van 
Jeugd, het avonturenpad 
in het natuurgebied de 
Rotte Gaten in Meerbeek. 
“Dit project was een speer-
punt in mijn programma 
voor de Kortenbergse 

jeugd. We willen immers de natuur openen voor onze inwo-
ners en onze jeugd meer in beweging krijgen. De zeer goede 
samenwerking tussen gemeente en Natuurpunt maakt dat we 
hier de Meerbeekse en Kortenbergse jeugd de kans geven om 
dit mooie natuurgebied te ontdekken en 
hen een excuus geven om de Play- 
station eens links te laten liggen”, aldus 
een tevreden schepen van Jeugd.

Harold Vanheel, schepen van Jeugd

N-VA-jongeren

Vernieuwend, vurig en verfrissend
Ben je jong, geëngageerd en zit je vol met 
wilde (of iets minder wilde) ideeën? Sluit je 
dan aan bij onze Jong N-VA-afdeling. Een 
enthousiaste groep van N-VA-jongeren uit 
Herent en Kortenberg gaan samen aan de 
slag.

Jana Nevens, het jongste gemeenteraadslid 
van Kortenberg, legt uit: “Politiek is geen 
saaie bedoening. Integendeel, als je echt 
wil, kan je ook als jongere het verschil 
maken. Met wat pit en veel #denkendurvendoen willen wij meewerken 
aan de verandering en een veilige thuis in een welvarend Kortenberg 
en Herent voor jong ... en oud.” Veel succes, leeuwtjes!

Interesse? Mail naar melody.debaetselier@n-va.be of  
jana.nevens@n-va.be of ga naar onze Facebookpagina  
Jong N-VA Kortenberg.

De Verandering werkt, ook in de OCMW-raad
Bijna op het einde van deze bestuursperiode blikken OCMW-raadsleden Hilde Noppen, Chris  
Wynants en Kristof Van Roey tevreden terug op het geleverde werk en kijken ze ook vooruit:
•  De Kapstok, de tweedehandskledingwinkel van het Welzijnshuis, is verhuisd 

naar een nieuwe locatie op de Leuvensesteenweg. De opfrissing van het pand en 
een efficiëntere werking zorgen voor een betere dienstverlening.

•  Op aangeven van Chris Wynants zal er een busje voor personenvervoer aan-
gekocht worden. Dit om onze Minder Mobielen Centrale een extra dimensie 
te geven. Nog even geduld, chauffeurs. Busje komt zo!

•  Het Geïndividualiseerd Project voor Maatschappelijke Integratie is een ver-
plicht werkinstrument voor alle leefloondossiers. Het is een soort contract op 
maat van de cliënt, dat samen met de cliënt wordt opgesteld. Vanuit het Vast 
Bureau zal Hilde Noppen erop toezien dat het rechten én plichten-verhaal 
steeds in evenwicht is. 

•  Op 1 januari 2019 zal de integratie van het Welzijnshuis in de gemeente een 
feit zijn. Ook Kristof Van Roey is ervan overtuigd dat deze stap kan bijdragen 
tot een breed geïntegreerd sociaal beleid voor alle inwoners van Kortenberg. Hierdoor kan een inhoudelijk sterk en daad-
krachtig sociaal beleid in alle lokale beleidsdomeinen uitgetekend worden. 

Chris Wynants, Kristof Van Roey en Hilde 
Noppen
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Meerbeeksesteenweg: van 
zwarte plek tot voorbeeld
Vroeger werd het nog genomineerd als slechtste fietspad 
in de wijde omgeving. Maar dankzij een goede samenwer-
king die schepen van Openbare Werken Bart Nevens op-
zette met onze N-VA-collega’s in Herent, werd het fietspad 
tussen de Dorpsstraat in Meerbeek en de Leuvensesteen-
weg heraangelegd.

Gemeenteraadslid Ilse De Kee woont in den Tomme: “Als 
mama van een jonge tiener vind ik het superbelangrijk 
dat er meer en veiligere fietspaden komen. De N-VA pakt 
de echte problemen aan en durft over de eigen gemeente-
grenzen kijken. Want verkeersveiligheid stopt niet bij onze 
gemeentegrenzen. Zo willen we ook de verbinding richting 
Bertem herbekijken. Dat is wat van ons verwacht wordt, en 
dat is ook de reden waarom ik mij politiek inzet.”

De Boemerang: de werken 
gaan vooruit
Tijdens het schoolfeest van de Boemerang begin juni kon 
iedereen het vaststellen: de werken aan de nieuwe vleugel 
van de gemeenteschool in Meerbeek gaan echt wel vooruit. 
Melody Debaetselier, gemeenteraadslid uit Meerbeek, is 
een echte papboerin en heel enthousiast. “Ook ik heb mijn 
lagereschooljaren in de Boemerang doorgebracht. Samen 
met heel Meerbeek kijk ik uit naar deze nieuwe school. Een 
project waar in vorige legislaturen veel over gepraat werd. 
Maar het is pas dit gemeentebestuur met de N-VA dat het 
ook effectief uitvoert. De nieuwbouw is trouwens de grootste 
investering tijdens deze bestuursperiode. Het samenbrengen 
van kleuter- en lagere school gaat voor een nieuwe dynamiek 
zorgen in Meerbeek, en dat begin je al echt te voelen.”

Naar school over trage wegen
Op verschillende plaatsen in onze gemeente wordt werk gemaakt van nieuwe of 
verbeterde trage verbindingen om de zwakkere weggebruiker op een rustige en 
veilige manier door het dorp te leiden. 

Bestuurslid Wim Vangoidsenhoven uit Kwerps “Als papa van twee 
jonge kinderen ben ik actief in het oudercomité van Mater Dei. 
Uiteraard ben ik dan ook zeer begaan met de verkeersveiligheid 
rondom en naar de school. Ik steun dan ook ten volle de projecten 
waarbij dit gemeentebestuur routes uitgetekend heeft om onze 
kinderen en ouders op een veilige manier naar de school te 
loodsen. Hier maken we echt het verschil.”

Een veilige thuis in Kortenberg met BIN’s en ANPR-camera’s 
In 2017 daalde het aantal inbraakpogingen in Kortenberg met meer dan een kwart. Elke inbraak is er 
één te veel, maar de trend is wel bemoedigend. En ANPR’s-camera’s met nummerplaatherkenning zijn in 
de strijd tegen criminaliteit een belangrijk wapen.

Bestuurslid Kris Vansteenwegen uit Kwerps was recent zelf het slachtoffer van een 
inbraak. Hij zet nu mee de schouders onder de BIN-initiatieven (buurtinformatienet-
werken) in Kwerps. “De infovergaderingen voor de Kwerpse BIN kenden een grote 
opkomst. Als gemeente moeten we dit faciliteren, en zorgen dat de politie voldoende 
middelen kan inzetten tegen criminaliteit. Net zoals BIN’s zijn ANPR-camera’s hierbij 
een belangrijk middel.”

Ilse De Kee,  
gemeenteraadslid

Melody Debaetselier, 
gemeenteraadslid

Wim Vangoidsenhoven, 
bestuurslid

Kris Vansteenwegen, 
bestuurslid



Wij zijn thuis in Vlaams-Brabant. Een frisse pint op een zomers terras, hand in hand door de 
winkelstraat, onze kinderen samen in de jeugdbeweging. Wij verstaan elkaar, vieren samen feest, 
zorgen voor mekaar. Het is goed wonen in Vlaams-Brabant. Hier zijn we op ons gemak. Met de 
N-VA blijft dat zo. Zodat u zich thuis voelt in een veilig en welvarend Vlaams-Brabant.
n-va.be/veilig-verantwoord-vlaams

Veilig thuis in een welvarend Vlaams-Brabant

Veilig Verantwoord Vlaams

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De Europese algemene 
verordening gegevensbescherming van 27 april 
2016 is van toepassing en voorziet toegangsrecht 
tot de gegevens, het verbeteren of verwijderen 
ervan. Meer informatie: www.n-va.be/privacy

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN


