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KORTENBERG
N-VA KORTENBERG
ORGANISEERT

Nieuwe voorzitter
Een onvoorziene wending in de
professionele carrière van Wilfried
zorgde ervoor dat werk en voorzitterschap moeilijk te combineren
was. Hij geeft de fakkel door aan
een nieuwe voorzitter.

V.U.: Sabine Ledens - Sijsjeslaan 38A - 3078 Everberg - sabine.ledens@n-va.be

N-VA Kortenberg telt wel wat
talent in haar rangen. Daarom kon
het bestuur al vrij snel overgaan tot
het verkiezen van een nieuwe voorzitter. Het bestuur koos unaniem
voor Hans Vanhoof, bestuurslid bij
N-VA Kortenberg
Hans woont in Meerbeek, is
getrouwd met Sigrid en heeft vier
kinderen. Hij is al enige tijd een
meerwaarde in ons bestuur. Hij
heeft een gedegen ervaring in
de bedrijfswereld en heeft
de competenties om onze lokale werking
mee richting te
HANS VANHOOF,
geven.
voorzitter
N-VA Kortenberg

Vlaamse kost
Op zondag 27 oktober 2013
organiseert N-VA Kortenberg een
eetfestijn in de parochiezaal van
Everberg. Op dit evenement kan
jong en wat ouder genieten van een heerlijk bord échte Vlaamse Kost!
Je kan kiezen tussen verschillende traditionele Vlaamse gerechten zoals
tomatensoep met balletjes, stoofvlees met frietjes, balletjes in tomatensaus,
rijstpap, en zoveel meer.
Waar? Parochiezaal Everberg (Annonciadenstraat 23, 3078 Everberg)
Wanneer? Zondag 27 oktober 2013 - Hoe laat? Van 11 tot 15 uur
Prik alvast deze datum in je agenda! Heel graag tot dan!

ALGEMENE LEDENVERGADERING GROOT SUCCES!
Op 3 mei was N-VA Kortenberg gastgemeente voor de
algemene arrondissementele ledenvergadering te GC
Colomba.
Het hoogtepunt van deze avond was zeker de aanwezigheid van gastspreker Theo Francken, N-VA Kamerlid en
burgemeester van Lubbeek. Hij gaf een op feiten gebaseerde uiteenzetting over het Belgische migratiebeleid.
Hij wist de aanwezigen te boeien, dat bleek immers uit
de interessante vragen vanuit het publiek. N-VA Kortenberg kreeg achteraf heel wat positieve reacties van de talrijke aanwezigen. Een goede organisatie en gedreven mensen maakten van
deze avond een succes.
We kijken uit naar ons volgende evenement!

11 juli: N-VA Kortenberg zet inwoners in de bloemetjes
Op donderdag 11 juli was N-VA Kortenberg al vroeg op pad. Bestemming was
de markt op het Craenenplein. Onze inwoners werden op deze bijzondere dag
in de bloemetjes gezet. Bedankt voor de fijne reacties!

www.n-va.be/kortenberg
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Woordje van de schepenen
In juni stelde het gemeentebestuur
haar beleidsvisie voor. Die wordt nu
omgezet in een meerjarenplanning.
Ook het financiële plaatje wordt
daar duidelijk in omschreven.
Ondertussen blijven onze N-VAschepenen op verschillende
domeinen ondernemen. Een greep
uit enkele concrete actiepunten:
Bart Nevens: Het
is noodzakelijk om
te blijven investeren in voetpaden,
fietspaden, straten,
pleinen, riolering,
openbare verlichting en nutsleidingen. Uiteraard springen we zuinig
om met het geld van de belastingbetaler.

Zoals beloofd starten we nog dit jaar
met de integrale heraanleg van de
Karterstraat. Eerst vernieuwen we in
december de nutsleidingen. In het
voorjaar van 2014 gaan we dan verder met de riolering om daarna de
bovenbouw van de straat en de
nieuwe openbare verlichting te realiseren. Communicatie naar de bewoners is daarbij van groot belang! Het
voorontwerp werd reeds voorgelegd
aan de inwoners van de Karterstraat
en toegelicht op de laatste gemeenteraad.
Voor het onderhoud van voet- en
fietspaden en asfalteringswerken
werd een contract afgesloten met een
studiebureau om zo het achterstallige
onderhoud en de dringende plaatselijke herstellingswerken te kunnen
uitvoeren.
Voor de integrale aanleg van de Vogelzangstraat zijn de berekeningen en

kortenberg@n-va.be

de ramingen van de werken volop
aan de gang. Zo krijgen we een duidelijk beeld van het prijskaartje. In de
Achterenbergstraat leggen we nieuwe
nutsleidingen aan en vernieuwen we
de straatverlichting.
We hopen op ieders begrip voor de
ongemakken tijdens deze noodzakelijke werken.
Sabine Ledens: In
samenwerking met
de Lions Kortenberg zijn we een
project opgestart
met als doel de
kleuterschool van
Meerbeek te verfraaien. We installeerden een keukenhoek en het gemeentebestuur plaatste
nieuwe verlichting. Het komt het
welzijn van kleuters en medewerkers
ten goede.
Schepen van
Onderwijs
Sabine Ledens
verwelkomt
Aicha Al
Merrouni,
de nieuwe
directrice
van de kleuterschool in
Meerbeek.

Directrice Ingrid Crassaerts ging met
pensioen. Ze kan genieten van wat
welverdiende rust. Het bestuur ging
dus op zoek naar een opvolger. Na
een gedegen selectieprocedure stelden we directrice Aicha Al Merrouni
aan. Ze is sinds 2 september aan de
slag in
Meerbeek. We
wensen
haar veel
succes!

Een nieuwe
keukenhoek in
de school in
Meerbeek.

De nieuwe luifel in de Negensprong.

We plaatsten ook een nieuwe luifel
geplaatst in de Negensprong, Everberg. We bekijken momenteel hoe we
de schoolbusroute kunnen optimaliseren. Ook de werking van de buitenschoolse opvang wordt onder de loep
genomen. Efficiëntie is een streefdoel.
Harold Vanheel:
Het eerste jaar van
de nieuwe legislatuur staat voor mij
als schepen van
Financiën in
belangrijke mate in
het teken van het
opstellen van de meerjarenplanning
2014-2019 voor onze gemeente. We
hebben immers het engagement op
ons genomen om een zuinig en verantwoord beleid te voeren zonder
terug te vallen op een verhoging van
de belastingen. Dat is een serieuze
oefening. Er staat heel wat druk op
de werkingsmiddelen. Enerzijds
kampen we met een slecht economisch klimaat waardoor de hogere
overheden bezuinigen en anderzijds
blijven ook kosten zoals bijvoorbeeld
pensioenen stijgen.
Daarnaast krijgt de uitwerking van
ons jeugdbeleidsplan mijn volle aandacht als schepen van Jeugd. We
namen ook al concrete acties rond het
fuivenbeleid bijvoorbeeld. Zo konden
we in juni onze eerste fuifcoaches
huldigen en zijn we in samenwerking
met onder andere de politie volop
bezig met de uitwerking van een nog
betere omkadering voor de organisatie van grote fuiven.
Ook kunnen we terugblikken op een
zeer succesvolle vakantiewerking
dankzij een fris en gemotiveerd team
animatoren.

VLABINVEST INVESTEERT IN KORTENBERG
Wonen in eigen streek wordt steeds moeilijker voor
jonge mensen. Dat blijkt uit een studie van de
Studiedienst van de Vlaamse Regering. Ook in
Kortenberg een betaalbare woning kopen of bouwen,
wordt een uitdaging.
Als gevolg van de immigratie van kapitaalkrachtige EU-werknemers en goed verdienende
Franstalige gezinnen, is bouwgrond in de regio
de laatste jaren tot drie keer zo duur geworden.
Op die manier worden de sociale en demografische problemen in onze streek in de hand gewerkt.
Vlabinvest, investeringsfonds voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, heeft in Kortenberg vier hectaren grond aangekocht om een
interessant woonproject uit te werken. Met het
“Vierhuizen”-project kunnen woningen aan een
betaalbare prijs worden gehuurd of gekocht door mensen
uit de middenklasse die een band met de streek kunnen
aantonen. Vlabinvest heeft als doel ervoor te zorgen dat
mensen in hun eigen streek kunnen blijven wonen.
Belangrijk om te weten is dat het bestuur enkel de rand-

We denken
aan Toon
In juni namen we afscheid
van onze Toon. Hij was ons
trouwste lid. Toon is gemeenteraadslid geweest en
was jarenlang natuurgids.
Hij werkte vurig mee aan de
Vlaamse zaak maar ook voor praktische dingen
konden we steevast op hem rekenen. Zo pendelde
hij regelmatig naar Brussel om N-VA Kortenberg
te voorzien van allerhande gadgets die onze werking meer kleur gaf. We danken je voor je inzet en
enthousiasme, Toon.

www.n-va.be/kortenberg

voorwaarden van dit project schept. Het gemeentebestuur
is immers geen eigenaar van de grond. Concreet wordt
bepaald dat de waterhuishouding en de mobiliteit in
evenwicht moeten zijn. Bovendien verwachten we een
goed uitgewerkt trage wegenplan. Bij het uitwerken van
het woonproject zal Vlabinvest moeten aantonen dat ze
hieraan tegemoet
komen.
De Vlaamse regering
neemt wonen in eigen
streek ernstig. Er werden nieuwe middelen
vrijgemaakt voor Vlabinvest. Ook N-VAkopstuk Mark
Demesmaeker reageert
positief: “De Vlaamse
Rand valt steeds meer
ten prooi aan sociale verdringing en ontnederlandsing.
Vlabinvest is een mooi instrument dat mensen de kans
geeft in eigen streek te blijven wonen. Dankzij deze injectie van extra middelen kan Vlabinvest zijn taak verder
waarmaken.”

Word lid van N-VA Kortenberg
Wil je graag lid worden van N-VA Kortenberg?
Of wil je onze lokale werking mee ondersteunen?
Stuur dan een mailtje naar sabine.ledens@n-va.be.
Bezoek ons op facebook (N-VA Kortenberg) of op
www.n-va.be/kortenberg
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Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? En waarom?
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.

Kom eens aan het bord …
De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer.
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld.
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij
schrijven dagelijks het concrete
verhaal van morgen.
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur:
Woensdag 9 oktober, 20 uur:
Maandag 14 oktober, 20 uur:
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:
Maandag 21 oktober, 20 uur:

De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
ICC, Citadelpark, 9000 GENT
7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

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.

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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