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Beste Kortenbergenaren,
Het was een belangrijk en druk
najaar voor onze lokale N-VA-afdeling.
Zoals u kan lezen in deze editie,
werkten onze raadsleden vanop
de oppositiebanken intensief aan
gemeentelijke dossiers en behaalden
ze daarin positieve resultaten.
In september genoten we tijdens
een aangenaam onderonsje van een
ontbijtbuffet in het gezelschap van
N-VA-Kamerlid Theo Francken; een
interessant ontmoetingsmoment
waarbij tal van politieke onderwerpen
besproken werden.
Op zondag 3 oktober trok iedereen
zijn keukenschort aan en samen
met onze N-VA-vrijwilligers slaagden
we erin om lekkere gerechten te
bereiden en een succesvolle Vlaamse
Kost te organiseren. Het voelde goed
om onze leden en sympathisanten
opnieuw fysiek te kunnen ontmoeten.
Feestelijke bubbels en Vlaamsche
Leeuwkes werden geschonken.

www.n-va.be/kortenberg

N-VA Kortenberg

Minister Demir weigert vergunning
waterproductiecentrum in Meerbeek
Op 17 september weigerde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir de vergunning
aan De Watergroep voor de bouw van een waterproductiecentrum in Meerbeek. Dit
project, waarover het gemeentebestuur al in 2019 werd ingelicht, lokte heel wat reactie
en verontwaardiging uit, onder andere vanuit het actiecomité ‘Bescherm ons Landschap’.
De Watergroep wilde immers een ‘bunker’ inplanten op een van de mooiste plekjes in
Kortenberg. Die zou schade toebrengen aan het waardevolle landschappelijk karakter
van Meerbeek. Uiteindelijk werden meer dan 500 bezwaarschriften ingediend.
“N-VA Kortenberg heeft zich steeds verzet tegen het project zoals het door De Watergroep
werd ingediend. Het evenwicht tussen het maatschappelijk belang van deze installatie en
de impact op ruimte en omgeving ontbrak immers volledig. Dit verzet hebben we klaar
en duidelijk geformuleerd tijdens verschillende gemeenteraden en in een open brief aan
minister Demir, die we ook gedeeld hebben met de inwoners van Meerbeek. Ook achter de
schermen hebben we contacten gelegd om de bezorgdheden van onze inwoners kenbaar te
maken”, zegt Hans Vanhoof, fractievoorzitter van de N-VA. “We zijn dan ook zeer blij dat
minister Demir ons standpunt, en dat van zeer vele inwoners, gevolgd is.”

Proactief overleggen
De Watergroep heeft (nog) geen beroep aangetekend tegen deze beslissing. Dat betekent
evenwel niet dat de kous hiermee af is. N-VA Kortenberg heeft het gemeentebestuur
opgeroepen om nu wel een proactief overleg op te starten met de gemeenteraad en onder
andere het actiecomité. Zo kan duidelijk aangegeven worden onder welke voorwaarden
een eventueel nieuw voorstel van De Watergroep beoordeeld kan worden.

Het jaar 2021 loopt ten einde, het
is tijd voor evaluaties en nieuwe
plannen. U kan alvast op ons blijven
rekenen.
Het hele N-VA-bestuur wenst u
warme eindejaarsdagen toe in
gezelschap van familie en vrienden.
Van ieder van ons een mooi en
gezond 2022.
Arno, Bart, Chris, Christiaan,
Hans, Ilse, Jan, Jean-Pierre, Karel,
Koen, Kristof, Marleen, Melody,
Tom, Wim, Jean en Lieve

De ‘bunker’ die De Watergroep wilde
bouwen zou het landschap erg ontsieren.

Fractievoorzitter Hans Vanhoof
en Vlaams minister Zuhal Demir.
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Jongeren trekken weg,
maar kleinschalig wonen
is geen prioriteit voor
gemeentebestuur
Uit recente cijfers van de gemeentemonitor blijkt dat
Kortenbergse jongeren meer dan gemiddeld ‘wegvluchten’ uit
onze gemeente. Dat is zonder meer grotendeels te wijten aan
de stijgende woningprijzen in onze steeds duurder wordende
gemeente. Helaas grijpt het gemeentebestuur niet in.
“Zowel naar betaalbaarheid als naar duurzaamheid toe zijn
initiatieven zoals co-housing en ‘tiny houses’ in opmars”, zegt
gemeenteraadslid Melody Debaetselier. “Een beleid dat daarvoor openstaat, of zelfs inspirerend werkt, kan een manier zijn
om ook de Kortenbergse jongeren de kans te bieden om hun
toekomst verder uit te bouwen in onze gemeente.”

“Het gemeenbestuur kan een voortrekkersrol
opnemen in het promoten van nieuwe woonvormen”,
vindt gemeenteraadslid Melody Debaetselier.

Pioniersrol
De N-VA kaartte deze problematiek aan in de gemeenteraad.
Kortenberg zou hierin immers een pioniersrol kunnen opnemen.
Jammer genoeg gaf het bestuur aan dat het hier noch de nood,
noch de prioriteit van inziet. Een gemiste kans.

Kerken: onderhoudskosten stijgen, nood aan herbestemming
wordt acuter
Naar aanleiding van een bevraging van Vlaams minister van Erfgoed Matthias Diependaele vroeg de N-VA naar de visie van het
gemeentebestuur op een mogelijke herbestemming van onze Kortenbergse kerken.
Het is uiteraard geen geheim dat het aantal kerkgangers dalende is, dat
onderhoudskosten aan kerkgebouwen stijgen en dat investeringen worden
uitgesteld. Nochtans betreft het hier waardevol erfgoed dat (deels) ten
dienste gesteld kan worden van de Kortenbergenaar.

Duurzame oplossing nodig
In heel wat gemeenten, zo ook in Veltem, wordt er actief gezocht naar een
duurzame oplossing. Jammer genoeg wil het Centrale Kerkbestuur in
Kortenberg nog geen concrete stappen zetten. Maar blijft men wel rekenen
op het belastinggeld van onze inwoners om het onderhoud te financieren.
Vanuit N-VA Kortenberg zullen we de nood aan een herbestemming
blijven benadrukken, met het oog op het vrijwaren van ons erfgoed.

Door er een nieuwe bestemming aan te geven, kunnen we
onze kerken vrijwaren.

N-VA Kortenberg in beeld

Geslaagd ontbijt met
Theo Francken en
lekkere Vlaamse Kost!

kortenberg@n-va.be
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Kortenberg: een trotse
Vlaamse gemeente waar we
Nederlands spreken
Al 20 jaar ijvert en strijdt N-VA Kortenberg voor het
behoud en het versterken van het Vlaamse karakter van
onze gemeente. Gedwongen moeten we vaststellen dat de
‘verfransing’ en de ‘veranderstaliging’ onder druk vanuit
Brussel, die vele gemeenten uit de Vlaamse Rand treffen,
ook tot bij ons doorsijpelen. Zo worden de eigenheid van
onze landelijke gemeente en de dorpsgemeenschap met de
sterke verankering in het verenigingsleven bedreigd.
Dit toont zich op vele gebieden. Zo krijgen we steeds meer
tweetalige of zelfs eentalig Franse reclame toegestuurd.
Voornamelijk in Kortenberg-Centrum zien we een toename
van inwijkelingen die het Nederlands niet machtig zijn of
minstens niet als thuistaal kennen, wat zich ook laat voelen

in het onderwijs. Steun vanuit het Welzijnshuis gaat meer en
meer naar anderstalige inwoners. Uiteraard dient iedereen in
nood geholpen te worden, maar deze ontwikkeling ondermijnt enigszins het maatschappelijke draagvlak. Zo moeten
we in ons dorp zelfs strengere coronamaatregelen dulden
omdat ook hier de non-aanpak van Brussel een nefaste
impact heeft.

Vastberaden en waakzaam
Meer dan ooit zijn wij vastberaden om te blijven strijden
voor een Vlaams en groen Kortenberg. We zetten ons af
tegen Brusselse pestmaatregelen zoals een tolheffing. We
blijven waakzaam wanneer Ecolo-minister Gilkinet plots een
luchthavenoverleg opstart met enkel Brusselse belangen in
het achterhoofd. En wanneer een nieuwe sociale woonmaatschappij wordt gevormd, kijken wij niet in de richting van
Zaventem en de faciliteitengemeenten zoals Kraainem, maar
richten wij ons op Vlaamse gemeenten in de Oost-Brabantse
regio, dit in tegenstelling tot het CD&V/Open Vld-gemeentebestuur.

Kortenbergse Jong N-VA’ers werken
mee aan Jong N-VA-congres
Afgelopen weken legde Jong N-VA haar ‘Eigen Koers’ vast tijdens het
Jong N-VA-congres 2021. Onze Eigen Koers is het hoogtepunt van een lang
traject van ideeën bundelen, teksten schrijven en vergaderingen organiseren.
En het resultaat mag er zijn! Verscheidende thema’s werden behandeld tijdens
het congres: onafhankelijkheid, justitie en veiligheid, welzijn, Europa en
economie.
Ook Jong N-VA Kortenberg droeg haar steentje bij met de immer sympathieke
rechtenstudent Sarah Remacle. Als secretaris van de commissie Justitie en
Veiligheid ondersteunde zij de werkzaamheden actief met haar kennis van
justitie en rechtspraak. Benieuwd naar haar bijdrage? Surf dan naar
www.jongnva.be/eigen-koers-het-jong-n-va-congres-2021.

Jong N-VA Kortenberg wenst u een
prettige en bovenal goudkleurige
kerst toe. Laten we samen er een
mooie Vlaamse kerst van maken!
Sarah Remacle en Arno Kerbusch

www.n-va.be/kortenberg

De federale puinhopen
van paars-groen
Het rapport na één jaar paars-groen is bedroevend.
De regering-De Croo – met een Vlaamse minderheid en
een premier uit de zevende partij – begon met grote
woorden en nog grotere beloften: een nieuwe politiek,
stevige fiscale hervormingen, een verstandig begrotingsbeleid.
Een schril contrast met wat ze tot nu toe realiseerde.

Meer dan 1 miljard euro
nieuwe belastingen.
België zit nochtans in de top vijf van landen met de
hoogste belastingdruk. Ter wereld.

Een begrotingstekort
van 20 miljard euro.
Volgens het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is dat straks
het grootste begrotingstekort van heel Europa.

Een activeringsbeleid
zonder enige ambitie.
Het paars-groene beleid motiveert mensen niet om te werken.
Integendeel: het ontmoedigt hen om aan de slag te gaan.

Een energiefactuur die
de pan uit rijst.
En dat terwijl paars-groen de kerncentrales wil sluiten.
De hardwerkende Vlaming, die niet kan genieten van het
sociaal tarief of de extra tegemoetkoming, betaalt de rekening.

Een dreigende asielcrisis.
Het aantal asielaanvragen zit op het hoogste niveau
sinds de asielcrisis van 2015. Paars-groen laat betijen
terwijl de asielcentra vollopen.

Vlaanderen doet
wél wat nodig is
Besparen én investeren.
Vlaanderen kiest voor besparingen en vermijdt zoveel
mogelijk taksen. Ondertussen investeert de Vlaamse
Regering fors, en zetten we volop in op de relance.

Een begroting in evenwicht.
Vlaanderen halveert zijn begrotingstekort en zal
tegen 2027 een begroting in evenwicht hebben.

Een écht activeringsbeleid.
Met een werkzaamheidsgraad van meer dan
75 procent scoort Vlaanderen pakken beter dan
Wallonië en Brussel. Vlaanderen maakt werken dan
ook echt lonend, dankzij onder meer de jobbonus.

Een energiekorting
voor álle Vlamingen.
Vlaanderen verzacht de energiefactuur voor álle
Vlaamse gezinnen en alleenstaanden. Niet alleen
voor wie al van een sociaal tarief geniet.

Een integratieproject met
duidelijke plichten.
Vlaanderen heeft gelukkig de middelen in handen om
nieuwkomers te integreren. Daarbij speelt kennis van
het Nederlands een cruciale rol. Daarom kwam er een
verplichte taalscreening in de kleuterklas. Zodat we
tijdig kunnen ingrijpen.

