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Verbinden, Vertrouwen
en Vooruitgaan
N-VA Kortenberg onderschrijft de
ambities van de nieuwe Vlaamse
Regering. Meer nog, in het bestuur
van onze mooie gemeente zetten
we dit dag in dag uit in de praktijk
om.
We doen dit als een goede huisvader, we zetten in op meer efficiëntie
en betere dienstverlening, en we
durven investeren in de toekomst.
Op 25 mei werden we hiervoor beloond en gesteund door de Kortenbergse kiezer. Met Bart Nevens
heeft Kortenberg eindelijk een vertegenwoordiger in het Vlaamse Parlement.
Voor ons is dit geen moment om op
onze lauweren te rusten. In tegendeel, dit geeft ons de energie om
nog harder
te werken
aan de
Kracht van
Verandering, ook in
Kortenberg.
Met warme,
Vlaamse
groet,

HANS VANHOOF
Voorzitter
N-VA Kortenberg

DONORAVOND
Een hart voor Kortenberg
Thema-avond orgaandonatie
Donderdag 20 november 19h30
GC Colomba
Inleiding Jan Peumans
Spreker Renee van Tricht

www.n-va.be/kortenberg

Vlaams Parlementslid en eerste schepen Bart Nevens

ONZE STEM IN BRUSSEL
Op 25 mei werd onze eerste schepen Bart
Nevens vanop de strijdplaats verkozen als
Vlaams Parlementslid. Samen met heel Kortenberg zijn we daar niet een klein beetje trots op.
Bart zetelt in het Vlaams Parlement, waar hij de
dossiers opvolgt in de Commissies Leefmilieu,
Ruimtelijke Ordening, Energie, Dierenwelzijn en
Brussel en de Vlaamse Rand. Maar voor de
schepen van Openbare Werken en Ruimtelijke
Ordening blijft Kortenberg zijn grote liefde.
Voor Bart Nevens kunnen Openbare Werken in essentie geen make-up zijn die
over verborgen gebreken gesmeerd wordt. Fundamentele fouten uit het verleden
moeten weggewerkt worden. Vaak werden er immers werken uitgevoerd zonder
rekening te houden met nutsleidingen en rioleringen. Dit leidt tot frustratie bij
de bewoners die er de toestand alleen op zien verslechteren. De keurig heraangelegde Karterstraat is het prototype van de manier waarop Bart Nevens voortaan
dergelijke werken fundamenteel wil aanpakken.

AANDACHT VOOR ZWAKKE WEGGEBRUIKER
Bij de herinrichting van straten en openbare werken in het algemeen houden we
onder andere rekening met het KNIK-principe (Kwaliteit, Netwerken, Iedereen
Mobiel, Knooppunten). "We moet daarbij in de eerste plaats aandacht besteden
aan de zwakke weggebruiker", aldus Bart
Nevens.
De N-VA is geen voorstander van pleisters
op een houten been. Maar dat wil niet zeggen dat een heel pakket van straten, wegen,
waterlopen, bekkens, riolen… hun regulier
onderhoud niet hoeven te krijgen. “In het tegengestelde geval creëer je alleen maar problemen en kost het achteraf veel meer. Vooral
het probleem van de waterhuishouding
houdt mij bezig.”

OPEN RUIMTE, NATUUR EN LANDBOUW BEWAREN

Schepen Bart Nevens:
"De heraangelegde
Karterstraat is keurig werk."

Het moeilijkste vindt Bart de Ruimtelijke Ordening. Vroeger was er in Kortenberg wat dat betreft geen visie en consistentie in het afleveren van vergunningen
was zoek. “Daarom heb ik een beeld-, kwaliteits- en leefbaarheidsstudie laten uitvoeren: waar kunnen we met onze gemeente naartoe om ze op langere termijn
leefbaar te houden en de open ruimte, natuur en landbouwruimte te bewaren?”

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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SCHEPEN HAROLD VANHEEL:

“We zitten op schema”
Harold Vanheel, schepen van Financiën, Jeugd en Vlaamse Aangelegenheden blikt tevreden terug op twee jaar beleid sinds de verkiezingen en zelfzeker vooruit op de volgende vier.
Met Financiën heeft de N-VA een
sleutel van het globale beleid in de
hand. “We kunnen de budgetten mee
sturen en het beleid opvolgen. Zo
hebben we een vinger in de pap bij
alle belangrijke departementen waaronder OCMW, Openbare Werken,
Onderwijs, Jeugd en Vrije Tijd.”

Schuld met 10 miljoen euro
afbouwen

Ondanks de crisis die evident ook
Kortenberg treft, wordt voor de hele
legislatuur in een investeringsbudget
van 27 miljoen euro voorzien. Daarvan gaat het grootste pakket naar
Openbare Werken, maar ook in Onderwijs wordt flink geïnvesteerd met
bijvoorbeeld de bouw van een
nieuwe vleugel voor de Meerbeekse
lagere school. De jeugd wordt evenmin verwaarloosd. Zo verdubbelt in
Everberg het Chirolokaal in capaciteit, een investering van 370 000 euro.

Harold Vanheel stelt vier belangrijke
doelstellingen voorop. De gemeente
moet financieel in evenwicht zijn.
Maar de burger zal het weinig of niet
voelen want er blijft een zeer belangrijk pakket investeringen voorzien,
meer zelfs dan in de voorbije legislatuur. Er komt dus ook geen stijging
van de belastingen. Tot slot wordt er
ook geen personeel ontslagen. Integendeel wordt er heel rationeel met
de werkingsmiddelen omgegaan.

Naast deze aanzienlijke investeringen
heeft het schepencollege met Harold
Vanheel als motor in het perspectief
gesteld dat de gemeentelijke schuldgraad over zes jaar met 10 miljoen
wordt afgebouwd.

Kortenberg ﬁnancieel gezond
Op het einde van de legislatuur moet
Kortenberg financieel één van de gezondste gemeenten van Vlaanderen
zijn. Het tussentijds rapport van de
gemeenteraad van 6 oktober 2014
bevestigt het: “We zitten op schema!”

Schepen Sabine Ledens gaat voor Vooruitgang en Verandering
Sabine Ledens, schepen van Onderwijs, Personeelsbeleid en Lokale
Economie gaat honderd procent
voor de vooruitgang en de verandering.

Schepen van Onderwijs Sabine Ledens aan
lagere school ‘De Boemerang’ in Meerbeek,
die een nieuwe vleugel krijgt.

De gemeentelijke administratie wordt
aan een denkoefening onderworpen
waarbij een nieuwe personeelsformatie (organigram) wordt uitgewerkt
om de diensten efficiënter te organiseren. In de administratie wordt er
volgens Sabine Ledens, door veel
mensen hard gewerkt. “Ik was daar

kortenberg@n-va.be

aangenaam door verrast. Vanuit verschillende hoeken waait er een
nieuwe wind die de ambtenarij
nieuw leven inblaast”. Er zijn dus
verbeteringen in het vooruitzicht die
het publiek zal appreciëren.
Wat onderwijs betreft ligt het zwaartepunt deze legislatuur in Meerbeek.
Er is volgens Sabine Ledens altijd al
veel geïnvesteerd in onderwijs maar
Meerbeek bleef toch altijd een beetje
het stiefkindje. Nu krijgt de lagere
school de ‘Boemerang’ er een nieuwe
vleugel voor de kleutertjes bij. Samen
met de nieuwe directrice hoopt ze
met deze nieuwe vleugel de ‘Boemerang’ een boost te geven die de deze
school hetzelfde elan moet geven als
die van de andere deelgemeenten.
Bij haar aantreden ontdekte Sabine
Ledens dat er in Kortenberg Nederlandse taallessen aan anderstaligen
georganiseerd worden op verschillende fronten : vanuit Vrije Tijd, On-

derwijs en het Dienstencentrum, elk
met hun eigen publiek en doelstellingen. Zo is er ‘Café Combine’, zijn er
de klassieke taallessen en taallessen
voor anderstalige ouders. Sabine: “Al
deze heel interessante initiatieven
blijven bestaan maar er wordt gestreefd naar een efficiënter omgaan
met de middelen : ze worden bij één
persoon ondergebracht bij Onderwijs.
Op termijn worden ook alle initiatieven gecentraliseerd in het oude gemeentehuis van Everberg waar nu al
een aantal taallessen doorgaan.”
“Ik ben er mij van bewust dat niet
alle maatregelen even populair waren
maar ik ben ervan overtuigd dat ze
noodzakelijk waren om op een zuinige en verantwoorde manier met de
middelen om te gaan. Het is allemaal
niet zo zichtbaar als een nieuw kruispunt, maar het gebeurt wel en deze
realisaties zullen uiteindelijk op bijval
bij de bevolking mogen rekenen”, besluit Sabine.
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EEN HART VOOR KORTENBERG:

Thema-avond Orgaandonatie 20 november 19.30 uur GC Colomba
Onder impuls van onze OCMW-fractie organiseert N-VA
Kortenberg op 20 november een thema-avond rond
orgaandonatie. Renee Van Tricht (www.reneevantricht.be
- Libelle Vrouw vh Jaar 2011) schetst die avond de algemene problematiek en wetgeving rond donoren. Maar ze
neemt ons vooral mee in haar persoonlijke verhaal. Een
pakkende getuigenis!

De inleiding van deze avond zal gebeuren door
Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement.
Met deze actie vestigt N-VA Kortenberg de aandacht op
de noodzaak van een duidelijke en transparante informatie en communicatie rond orgaandonatie.

Opening N-VA-antenne
in Hofstraat 36

In 't Kort
maak kans op een geschenk!

In september opende het N-VA kantoor van Bart Nevens
in de Hofstraat 36. Elke maandag en vrijdag (of op
afspraak) kan je hier terecht met je vragen en opmerkingen.

Wil je op de voet volgen wat er leeft en gebeurt in onze
gemeente of in onze afdeling? Surf dan naar onze
webstek www.n-va.be/kortenberg of onze Facebookpagina. Je kan je ook inschrijven op onze maandelijkse
nieuwsbrief “In ’t Kort”.

Zo brengen we het beleid weer een stap dichter bij jou.
Info: bart.nevens@n-va.be of tom.devits@n-va.be

Stuur een e-mailtje naar kortenberg@n-va.be
en maak kans op een leuk N-VA-geschenk.

Wil jij ook lid worden van de grootste familie van Vlaanderen?
Als lid van de N-VA steun je de Verandering voor
Vooruitgang. Én je lidmaatschap geeft je bovendien
tal van voordelen!

Je stem telt mee
Je lidkaart geeft je spreek- en stemrecht. Zo bepaal je
heel direct de politieke opstelling van de N-VA.

Een inspirerend
netwerk van
politieke vrienden
Als lid kan je natuurlijk ook altijd
terecht op de vele
nationale, arrondissementele én
lokale activiteiten
van de N-VA.
Een debatavond,
een moment van
politieke actie
of een gezellig
samenzijn …

www.n-va.be/kortenberg

Je ontvangt het Nieuw-Vlaams Magazine
Tien keer per jaar ontvang je gratis het Nieuw-Vlaams
Magazine. 24 bladzijden politiek nieuws, boeiende
dossiers, sprekende interviews en een exclusieve kijk
achter de schermen van de N-VA.

Jong en N-VA?
Dan krijgt je engagement een extra dimensie binnen
Jong N-VA. Studie- en vormingsdagen, politieke acties,
trips naar het buitenland, … de agenda van Jong N-VA
is behoorlijk gevuld.

Met de kracht van een overtuiging
Maar het allerbelangrijkste: je maakt deel uit van de
grootste en snelst groeiende familie van Vlaanderen.
Zo steun je samen met 40 000 anderen de Verandering
voor Vooruitgang.
Neem contact op met
kortenberg@n-va.be voor meer informatie.
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Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijjke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffen
e sie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijk
j e Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiligh
g eid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Veereenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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.
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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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