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KORTENBERG

wenst u een prettig eindejaar!

Wat willen Pas Question en Brusselse Burgemeesters?

“Weg met Erps-Kwerps én economische catastrofe”

V.U.: Hans Vanhoof, Schoonaardestraat 197, 3078 Meerbeek - redactie: Johan Muyldermans

N-VA Kortenberg zal dit nooit laten gebeuren
Recent werden vanuit Brussel twee toekomstvisies
rond de luchthaven van Zaventem gelanceerd. De
voorstellen zijn ware horrorscenario’s: men pleit
voor het verdwijnen van Erps-Kwerps en men wil de
luchthaven grotendeels ontmantelen en reduceren tot
een stedelijke luchthaven (une vocation d’aéroport
urbain).

Schepenen Bart Nevens, Sabine Ledens & Harold
Vanheel samen met voorzitter Hans Vanhoof

De Vlaamse Rand moet volgens de actiegroep Pas Question én de 19 Brusselse burgemeesters, ondertussen ook
bijgetreden door Brussels milieuminister Céline Fremault, alle last te verwerken krijgen, want Brussel mag
voor hen niet overvlogen worden. De motivering die
gebruikt wordt, is onthutsend én beledigend: “Een einde
maken aan het milieu- en gezondheidsschandaal die de
huidige spreiding inhoudt”.
Brussel niet meer overvlogen maar wel zowat de hele
Vlaamse Rand en de regio Leuven. Dit betekent zonder
VLAMING MINDER WAARD DAN BRUSSELAAR?
meer ook het einde van Erps-Kwerps, want ons dorp
Voor de actiegroep is de gezondheid van Brusselaars
komt zo vlak naast de landingsbaan te liggen. Met de
dus belangrijker dan voor inwoners uit de Rand en de
nachtvluchten wil men in Brussel evident komaf maken.
regio Leuven. Een Brusselaar is blijkbaar meer waard
En teneinde ‘een meer evenwichtige spreiding’ van het
dan een inwoner van de Vlaamse Rand. Dat vindt men
luchtverkeer over België naar de regionale luchthavens
in Brussel alleszins.
te bekomen, zou het vrachtvervoer naar Bierset (Luik)
verhuizen en de charter- en lage-kostenmaatschappijen
Daarnaast wil men de landingsbaan 25L twee kilometer (Ryanair etc.) naar Charleroi. De conclusie is eenvoudig:
naar het oosten verlengen (verleggen). Zodoende wordt in Brussel wil men eenvoudigweg Zaventem afbouwen.
Lees verder op volgende bladzijde

N-VA Kortenberg nodigt uit:

EINDEJAARSDRINK
Vrijdag 18 december - 19u30 - Koetsiershuis De Venkel
www.n-va.be/kortenberg

BELANG VAN DE LUCHTHAVEN IS GIGANTISCH

Enkele eenvoudige cijfers tonen aan hoe belangrijk de
luchthaven is. Toegevoegde waarde: 300 miljoen euro
op jaarbasis en – afhankelijk van de manier van berekenen – tussen de 40 000 en 60 000 jobs. Meer dan 3 400
daarvan zijn inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest. Heeft Brussel niet genoeg aan zijn 101 000 (!)
werklozen?

De N-VA streeft naar een duurzaam en evenwichtig
akkoord. Constructieve voorstellen kunnen een meerwaarde bieden bij het zoeken naar een gedragen oplossing. Maar beledigende en onredelijke voorstellen als
deze doen dat niet! De N-VA ligt ook wakker van iets :
de werkgelegenheid en het welzijn van onze inwoners.
Wij houden de zaak in het oog en zullen desnoods actie
ondernemen.

KORTENBERG(S) EN GOED
Lokaal Dienstencentrum heeft nieuwe ontmoetingsruimte
Op vrijdag 16 oktober werd de nieuwe ontmoetingsruimte van het Lokaal Dienstencentrum in het
Berkenhof met een plechtige officiële opening in
de voormiddag en een geslaagd vrijwilligersfeest ‘s
avonds in gebruik genomen. Chris, Michel en Hilde,
onze OCMW-raadsleden waren erbij.
Een kerntaak van het Welzijnshuis (voorheen
OCMW) waarop wij massaal inzetten, is maatschappelijke dienstverlening. In die zin wil deze nieuwe en
gezellige ruimte aan alle inwoners van groot Kor-

tenberg de mogelijkheid geven om andere mensen te
ontmoeten, wat te blijven keuvelen bij een drankje en
kennis te maken met het brede diensten- en activiteitenaanbod van ons dienstencentrum. Het LDC wil
een ideale partner zijn in de strijd tegen mogelijke
vereenzaming van ouderen uit de buurt. Iedereen is
er welkom, kom gerust een kijkje nemen! (Berkenhof Beekstraat 25, Kortenberg)
Met dank aan het personeel en de vele vrijwilligers
die zich dag in dag uit inzetten voor ons LDC.

Music for Life
N-VA Kortenberg doet mee
Van 18 tot 24 december organiseert Studio Brussel de actie ‘Music for Life’ waarbij de
meest diverse verenigingen een zelfgekozen ‘goed doel’ steunen. N-VA nationaal loopt
al sinds jaar en dag mee in dit verhaal. Ook N-VA Kortenberg wil zijn duitje bijdragen,
en je zal ons in de straat kunnen zien tijdens deze ‘warmste week van ’t jaar’. Immers…
de N-VA is een warme partij.

Chiro Everberg zal fier kunnen zijn

N-VA Kortenberg = actief
U informeren. Ook dat nemen we ter harte
Het blaadje dat je op dit moment in handen hebt, is het vierde huis-aan-huisblad op rij van N-VA Kortenberg dit
jaar. Wij startten dit initiatief op in de herfst van 2014 en sindsdien verschenen zes nummertjes. Wij zijn daar niet
een beetje trots op en zijn vast besloten dit zo voort te doen.
Vanuit onze democratische bekommernis is het de bedoeling de Kortenbergse burger en kiezer continu te informeren over de initiatieven, standpunten, projecten, beslissingen, realisaties… van onze N-VA-afdeling en specifiek van onze gemeenteraadsleden, schepenen en ons Vlaams Parlementslid Bart Nevens. Daar draait het om in
het democratische politieke landschap.
Wie ons nog dichter op de voet wil volgen, kan terecht op onze facebook-pagina of op de nieuwsblog van Bart
Nevens die uitermate informatief is.

Persoonlijke contacten op de braderie

Zaterdag 26 september stond onze gele N-VA-tent fleurig te blinken tussen de witte tenten van de braderie op
de voor één dag autovrije Leuvensesteenweg. Schepen van Openbare Werken Bart Nevens had ervoor
gezorgd dat de opnieuw aangelegde voetpaden en
parkeerplaatsen zoals gepland tijdig klaar waren om
de braderie in perfecte omstandigheden te laten doorgaan. De zonnige nazomerdag lokte heel wat mensen
naar Kortenberg.
Aan ons tentje was het een gezellige drukte en bij
momenten was het aanschuiven om samen met ons
bestuur van een Vlaamsche Leeuw-biertje te genieten.
Voor heel wat Kortenbergenaren was het een uitgelezen gelegenheid voor een persoonlijk gesprek met hun
mandatarissen. Van onze kant mochten wij ervaren dat

wij als beleidspartij aanvaard en erkend worden en op
heel wat sympathie mogen rekenen. Wij doen er dan
ook alles aan om een degelijk bestuur van de gemeente
waar te maken. Deze mooie dag gaf ons weer wat
extra kracht om ons werk en de verandering verder te
zetten!

Niet gesmost met de Vlaamse kost
Onze Vlaamse Kost 2015 (zondag 11 oktober) was een succes !
Veel volk, erg lekker eten en zeer fijne commentaren. Iedereen van
harte bedankt, met speciale dank voor de dames van de werkgroep: Chriske, Sabine en Hilde.

Op de gemeenteraad van 9 november werden de definitieve plannen van N-VA-schepen van Jeugd Harold
Vanheel voor de grondige vernieuwing en uitbreiding van de chirolokalen van Everberg goedgekeurd. Dit is
een van de speerpunten uit het meerjarenplan voor de jeugd.
Chiro Everberg is al jarenlang vragende partij. Vandaag zijn er een kleine 200 leden. De jeugdbeweging kende
de laatste jaren immers een sterke groei mee dankzij de goede werking onder een enthousiaste groepsleiding
en de groei van de jonge bevolking in Everberg en Meerbeek.

Teamdag van onze
bestuursploeg en wij
zoeken ... (m/v)

De Chiro zal op zondagmiddag deel blijven uitmaken van het dorpsgezicht van
Everberg, want er werd beslist op dezelfde locatie in vernieuwing en vooral uitbreiding van de lokalen te voorzien. Het ontwerp is in samenwerking met de Chiro
uitgewerkt zodat het volledig beantwoordt aan de noden en wensen van de jeugd
zelf. Zo werd onder andere voldoende bergruimte voor kamp- en ander materiaal
voorzien zodat ook de Chiro in Erps-Kwerps weer volledig over zijn lokalen en bergruimte kan beschikken.

kortenberg@n-va.be

www.n-va.be/kortenberg

Wie de dingen goed wil doen,
mag zich niet wentelen in zelfgenoegzaamheid maar moet kritisch
vooruit kijken. Onder andere
daarom hield het bestuur van
N-VA Kortenberg een teamdag op
zondag 20 september. Op het programma: brainstormen over onze
werking en een spelmoment in het
abdijpark. ‘s Avonds werden de
partners en kinderen uitgenodigd
om de dag af te sluiten. Het werd
dus een mix van inhoud, discussie
maar zeker ook van plezier.

De foto toont het, we zijn een goed
draaiend team, jong, maar van alle
leeftijden, met een positief verhaal,
Vlaams (natuurlijk), sociaal, milieubewust, volks, gedreven, sympathiek, …
Trouwens: begin volgend jaar zijn
er bestuursverkiezingen en we
kunnen altijd nog een aantal krachten gebruiken die aan bovenstaand
profiel beantwoorden. Anders
gezegd, kom erbij!

Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie

N-VA pakt vluchtelingencrisis
menselijk en eerlijk aan
Niet enkel symptomen, maar vooral oorzaken aanpakken:

Sterk grenzenbeleid
Harde aanpak
mensenhandel

Meer en betere
opvang in de regio
van herkomst

Enkel échte vluchtelingen

Europese
buitengrenzen
versterken

=

Werken aan
structurele
veiligheid in
herkomstlanden

Bed

Vluchteling

Bad

Brood

Grenzen aan
gastvrijheid

De N-VA vraagt:
Pushbacks
naar veilige
havens

opvang voor wie vlucht
voor oorlog en vervolging

Negatieve beslissing

Geen opvang van:

Nieuw EU-fonds om
solidaire lidstaten
financieel te steunen

=

Economische migrant

Terugkeer enige optie

Vrijwillig als het
kan, gedwongen
als het moet

Grondige screening
op terroristen en
criminelen

Zacht voor de kwetsbaren, maar hard voor wie misbruik maakt van onze gastvrijheid

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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