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V.U. Tom Jespers
Kouterstraat 44
3071 Erps-Kwerps

Toast u mee op het nieuwe jaar?
N-VA Kortenberg
sterker dan ooit
Door de explosieve groei van N-VA
Kortenberg, maar ook door haar
eigen visie op mens en maatschappij, is het noodzakelijk om met onze
afdeling een eigen koers te varen.
Het politieke landschap verandert
continu en ook kartelstructuren zijn
per definitie tijdelijk. Ze ontbinden
zichzelf wanneer een gezamenlijk
project is opgeleverd.
Het is belangrijk om onze afdeling
in de gemeente te verankeren want
enkel op die manier kunnen we
echte veranderingen teweegbrengen. Een eigen lijst samenstellen
geeft aan de burger meer duidelijkheid en transparantie … en die
transparantie, daar staan we voor.
We gaan naar de kiezers met een
overtuigend programma en een
overtuigende lijst!
N-VA Kortenberg verwelkomt
nieuwe leden, maar ook actieve
burgers die hun steentje willen bijdragen zijn meer dan van harte
welkom.
Wil u graag in meer of mindere
mate met ons meewerken, dan
moet u zeker contact opnemen
met onze ledenverantwoordelijke:
bart.nevens@n-va.be (Prins van
Everbergstraat 6, 3078 Everberg).

Op woensdag 25 januari 2012 houdt N-VA Kortenberg haar nieuwjaarsreceptie om 20 uur in zaal Colomba. U bent van harte welkom!
In oktober 2012 krijgt u als kiezer de mogelijkheid om nieuwe bestuurders voor onze
gemeente aan te duiden. Zij zullen de krijtlijnen uitstippelen voor de volgende zes
jaar. Maar u bent diegene die via uw stem de richting kan aangeven van dat toekomstige beleid.
N-VA Kortenberg heeft natuurlijk haar visie over wat goed gemeentebeleid inhoudt.
In essentie willen we dat elke beslissing gestoeld is op budgettair haalbare en rechtvaardige oplossingen en op een langetermijnvisie waarin gezond verstand en respect voor de mens, onze taal en cultuur centraal staan. Dan pas wordt een beleid ook
geloofwaardig.
Maar wat wij vooral willen, is u als burger hóren. Reken niet alleen op de overheid
om antwoorden te vinden maar doe mee! Werk samen met ons aan een gemeente
waar het schoon, veilig maar ook leefbaar
wonen en werken is. Uw creativiteit, betrokkenheid en participatie in de gemeenschap van Kortenberg is de beste garantie
op ingrijpende verbeteringen.
Wij toasten graag met u op het nieuwe jaar,
hou dus zeker die avond vrij. Bovendien
garanderen we u een leuke avond en een
interessante uitwisseling van ideeën.

N-VA Kortenberg
wenst u alvast een
fijne kerst en een
gelukkig nieuwjaar

Vrouwen in de politiek
Politiek is al lang geen mannenbastion meer. Aan de
andere kant van de taalgrens zijn er partijen waar de
vrouwen het grotendeels voor het zeggen hebben, ook al
zeggen ze vaak “non”.
Sabine Ledens
Jij?
Vrouwen kunnen inderdaad hun maatschappelijk engage- Hilde Noppen
ment via de politiek waarmaken en jouw actieve rol kan
daar uiteraard toe bijdragen. Lokale politica’s halen aan dat het zien van concrete veranderingen als resultaat
van hun inspanningen ontzettend veel voldoening geeft. En bovendien: aan politiek doen betekent niet noodzakelijk steeds geconfronteerd worden met een overvolle agenda!

Kortenberg heeft jouw efficiëntie en professionalisme hard nodig. Samen kunnen we aan een stevig beleid
werken.
Voel je het kriebelen ? Wil je ons graag versterken ?
Contacteer dan sabine.ledens@n-va.be of hilde.noppen@n-va.be

RUP = Engerstraat RIP?
Het college van burgemeester en schepenen heeft het huidige ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan Engerstraat ‘ten grave’ gedragen.
Drie belangrijke aspecten waren doorslaggevend om deze
plannen opnieuw te bekijken.
1) De vereiste procedure betreffende de aanpak van een ruimtelijk uitvoeringsplan is niet geheel gerespecteerd. Tegen deze gebrekkige aanpak werd terecht bezwaar ingediend.
2) De buurtbewoners van de Engerstraat hebben massaal bezwaar ingediend. Sommige bezwaren waren gebaseerd op de slechte communicatie omtrent de totstandkoming van deze plannen.
3) Als dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt uitgevoerd, is de vrees voor nieuwe wateroverlast in de Engerstraat
reëel.
Het gemeentebestuur van Kortenberg komt de buurtbewoners tegemoet door het instellen van een nieuw openbaar onderzoek, het organiseren van een informatieve vergadering voor alle buurtbewoners
(deze sessie is doorgegaan op 1 december 2011), Aquafin een nieuwe
studie te laten uitvoeren teneinde de waterhuishouding in kaart te
brengen.
Het gemeentebestuur van Kortenberg heeft er alle belang bij dat de
inwoners van de Engerstraat ook in de toekomst op hun beide oren
kunnen slapen.

In de kijker: Bart Nevens
• Onder impuls van N-VA-schepen Bart Nevens is het nieuw jeugdhuis van
Kortenberg een feit. De werken zijn bij de verschijning van deze editie al gestart. Jongeren krijgen kansen om samen initiatieven te nemen en zo hun
vrije tijd in te vullen.
• De glasbollen die oorspronkelijk in de Wijnegemhofstraat stonden, krijgen een nieuwe plaats toegewezen in het centrum van Meerbeek.

Nieuw bestuur
Sinds begin vorig jaar werkt het
nieuwe bestuur van N-VA Kortenberg aan een plan voor de toekomst.
Regelmatig steekt ze de koppen bij
elkaar om het beleid in onze gemeente vorm te geven. Elk bestuurslid is onderdeel van een dynamisch
geheel, ieder brengt een stukje ervaring, expertise, creativiteit en gedrevenheid mee … Dat is wat Kortenberg nodig heeft!
Hilde Noppen, Sabine Ledens, Tom Jespers, Bart Nevens, Erwin Cleopater.
Van Links naar rechts boven:Dries Vanhecke, Marc Delrue, Toon David
TOM JESPERS - voorzitter N-VA Kortenberg
• projectleider bij Xerox en sinds kort gehuwd met Krystle
Van Overloop
• geboren en getogen in Erps-Kwerps
• algemeen voorzitter van Jeugdclub Den Uyl
• reeds verschillende jaren was Tom lid van de jeugdraad
van Kortenberg
Als jong talent wil Tom meewerken aan de uitbouw van
N-VA Kortenberg!
tom.jespers@n-va.be
ERWIN CLEOPATER – secretaris
• samenwonend en vader van 1 zoon
• ruim tien jaar medewerker op een juridisch kantoor te
Brussel
• van oorsprong een Vlaamse Brusselaar en sinds 1992 een
inwoner van Kortenberg
Erwin is sinds kort werkstudent af want hij slaagde onlangs in
zijn studies Politieke Wetenschappen.
Hij vindt het tijd om zich bij N-VA Kortenberg op de praktijk te
richten.
erwin.cleopater@n-va.be
MARC DELRUE – penningmeester
• gepensioneerd Burgerlijk Ingenieur Scheikunde
• woont in Meerbeek
Marc wil zijn opgedane ervaring in de bedrijfswereld vertalen
naar de politiek. Als een goede huisvader beheert hij de financiële
kant van N-VA Kortenberg. Het kritische oog van Marc is onontbeerlijk voor de goede werking van onze afdeling.
marc.delrue@n-va.be
SABINE LEDENS – communicatieverantwoordelijke
• voordien zelfstandige consulente HR en Communicatie
• studeert nu rechten
Ze is ervan overtuigd dat de hedendaagse politiek nood heeft aan
vrouwen die hoe dan ook andere accenten kunnen leggen. Een efficiënte, daadkrachtige communicatie… daar wil Sabine voor gaan!
sabine.ledens@n-va.be

DRIES VANHECKE – bestuurslid
• gehuwd met Hilde Bosteels
• vader van vier kinderen en grootvader van dertien
kleinkinderen
• voormalig straaljagerpiloot bij de Luchtmacht en
ingenieur in de luchtvaartindustrie
• daarna bedrijfsleider in Melsbroek
• In 2004 verhuisde het gezin vanuit Tervuren naar
Everberg
Hij wil samen met de N-VA meewerken aan de verdere uitbouw
van onze mooie Vlaamse gemeente.
dries.vanhecke@n-va.be
TOON DAVID – bestuurslid
• in 1970 het eerste Volksuniegemeenteraadslid in
Kortenberg
• natuurgids
• ondertussen is hij gepensioneerd
• sinds vele jaren bestuurslid van de gemeentelijke milieuadviesraad en de gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit
en veilig verkeer
Toon is het levende bewijs dat er op engagement geen leeftijd staat.
BART NEVENS – schepen van Leefmilieu, Natuurbehoud,
Jeugd, Afvalbeleid, Dierenwelzijn, Monumentenzorg en
Vlaamse aangelegenheden.
• samenwonend
• vader van drie kinderen
Politiek zat hem in het bloed want op jeugdige leeftijd was hij al in
verschillende verenigingen actief. Bart is een ervaringsdeskundige
pur sang! Bart gaat voor denken, durven, doen!
bart.nevens@n-va.be
HILDE NOPPEN - OCMW-raadslid
• getrouwd
• moeder van twee kinderen
• kaderlid actief in het bankwezen
Als lid van het vast bureau zorgt Hilde samen met haar collega’s
voor het dagdagelijks bestuur van het OCMW in Kortenberg.
Haar schaarse vrije tijd verdeelt ze onder haar gezin en het verenigingsleven. Hilde onderscheidt door haar mateloze en belangeloze
inzet voor onze samenleving.
hilde.noppen@n-va.be

“CD&V
probeert de
Vlaams-Brabanders
blaasjes wijs te maken.
Schaamteloos.”
Ben Weyts, N-VA-Kamerlid

Er is een akkoord rond BHV. Een goed akkoord? Verre van. Met een campagne "BHV? AUB!" probeert CD&V ons nochtans iets
anders wijs te maken.
De waarheid is dat het BHV-akkoord zorgt voor meer rechten voor de Franstaligen in Vlaams-Brabant. En voor minder rechten
voor de Vlamingen in Brussel.
De Vlamingen hebben enkel recht op de factuur. Voor Brussel bedraagt die al 600 miljoen extra. Een bedrag dat tegen 2030
oploopt tot 1 miljard euro. In de nieuwe financieringswet schieten de Vlamingen er ook nog eens 2,2 miljard euro bij in tegen
2030. En ook met andere regeringsmaatregelen wordt gretig in de Vlamingen hun portemonnee gegraaid.
Wat krijgen de Vlamingen zoal in ruil voor al dat geld?
4 Een verbrusseling van de faciliteitengemeenten met onder andere de vervanging van de Nederlandstalige rechtbank door een
tweetalige. Zo maken de Franstaligen meer kans om juridische twisten te winnen, zoals over de omzendbrief-Peeters. Ook de
carrousel met de Fransdolle burgemeesters kan weer herbeginnen.
4 Er komen Franstalige rechters in Vlaams-Brabant. Want sommige Franstaligen vinden dat Vlaamse rechters, ook al zijn ze
tweetalig, niet in staat zijn om objectief recht te spreken of onderzoeken te leiden.
4 Het nieuwe systeem van de gecoöpteerde senatoren zorgt ervoor dat Franstalige
partijen worden aangemoedigd om in Vlaams-Brabant op te komen met de verkiezingen. Want voor de verdeling van die Senaatszetels worden niet alleen de stemmen
geteld die de Franstalige partijen behaalden in Wallonië en Brussel, maar ook in HalleVilvoorde!
4 Er komt een Hoofdstedelijke Gemeenschap waar alle Vlaams-Brabantse gemeenten
verplicht deel van uitmaken. Van Beersel over Gooik tot Londerzeel en Diest. De Franstaligen willen dit vehikel gebruiken voor de uitbreiding van Brussel.
4 De Vlaamse toegevingen worden gebetonneerd in de Grondwet en in bijzondere
wetten. Het moet zijn dat de Franstaligen toch wel héél tevreden zijn met dat
akkoord…

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.

"

Als dit voor CD&V
‘woord houden’ is,
dan houden de
Vlamingen best hun
hart vast voor wat
de regering-Di Rupo
ons nóg
zal brengen …

J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
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
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