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Het bestuur en de mandatarissen
van N-VA Kortenberg nodigen u
van harte uit op hun nieuwjaarsreceptie. U bent welkom vanaf
20 uur in het oude gemeentehuis
van Everberg. U kan uw auto
parkeren op het gemeenteplein.

N-VA VOERT NA KLINKENDE OVERWINNING MEE BELEID
Soms overtreffen de feiten je stoutste verwachting en voor je het goed en wel
beseft, vier je een klinkende verkiezingsoverwinning. Wij danken u dan ook
van harte voor uw vertrouwen, uw steun en uw stem. Want het is uiteraard
dankzij u dat we op de avond van 14 oktober reden hadden om te vieren.
Met het duidelijke mandaat dat wij van u kregen, is N-VA Kortenberg erin
geslaagd om snel en in een constructieve sfeer voor de komende legislatuur een
bestuursakkoord met de vroegere kartelpartner te sluiten. Met 7 zetels voor de
N-VA en 9 voor CD&V hebben we een stevige meerderheid van 16 zetels op 25.
U koos voor verandering in Kortenberg en dat is ook waar onze mandatarissen
zich de komende 6 jaar ten volle voor zullen inzetten.

DE 3 N-VA-SCHEPENEN OP EEN RIJ

EERSTE SCHEPEN
BART NEVENS
Bevoegd voor Openbare werken,
Ruimtelijke Ordening,
Monumentenzorg, Onderhoud van
gebouwen, Wegen en Waterlopen,
Technische Dienst en Groendienst
Het oude gemeentehuis in Everberg werd
helemaal opgeknapt. Kom zeker een kijkje
nemen en toost mee op het nieuwe jaar!

DERDE SCHEPEN
SABINE LEDENS
Bevoegd voor Onderwijs
(inbegrepen voor- en
naschoolse kinderopvang),
Lokale Economie en
Personeelsbeleid

VIJFDE SCHEPEN
HAROLD VANHEEL
Bevoegd voor Financiën,
Jeugd en Vlaamse Aangelegenheden

UW 4 N-VA-GEMEENTERAADSLEDEN

De afdelingsvoorzitter, Tom
Jespers, brengt graag een toost uit
op het nieuwe jaar. Hij zal stilstaan
bij de uitdagingen die ons te
wachten staan in 2013.
Uiteraard blikken we ook terug op
het afgelopen jaar en op de
gemeenteraadsverkiezingen.
We hopen samen met u een glas vol
bubbels te mogen heffen en
garanderen u een gezellige avond.

www.n-va.be/kortenberg

ERWIN CLEOPATER
(FRACTIELEIDER)

JANA NEVENS

MELODY DE BAETSELIER

TOM JESPERS
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Aan de slag sinds 2 januari
Zoals het gemeentedecreet het
voorschrijft, vindt in elke
gemeente de installatie van de
nieuwe gemeenteraad plaats
op de eerste werkdag van
januari. Dat betekent dat onze
mandatarissen op dinsdag
2 januari de eed hebben
afgelegd.
Met 7 verkozenen zal de N-VA
zeker haar stempel op het
beleid kunnen drukken. Vlak
na het sluiten van het
bestuursakkoord in oktober
zijn onze mensen al aan de slag

gegaan. Stilaan raken ze
vertrouwd met hun
beleidsdomeinen. Cursussen
worden gevolgd, krijtlijnen
worden uitgetekend, dossiers
worden bestudeerd en de juiste
beslissingen worden genomen.

iedereen zijn maatschappelijke
verantwoordelijkheid opneemt.
Dat is een visie waar onze
OCMW-raadsleden zich volop
achter kunnen scharen!

Ook de OCMW-raadsleden
werden op de
installatievergadering
verkozen. Op sociaal vlak
willen we zeker elke inwoner
die echt nood heeft aan hulp,
insluiten. Anderzijds
verwachten we ook dat

Hilde Noppen, Michel Bullen en
Chris Wynants zetelen zes jaar
lang in de OCMW-raad.

N-VA Kortenberg zoekt jonge leeuwen
In het afgelopen jaar is het ledenaantal van N-VA Kortenberg exponentieel
gestegen. Ook jongeren vonden hun weg naar onze lokale afdeling. Bovendien
mag het duidelijk zijn dat we de stem van de jongeren in Kortenberg belangrijk
vinden. Dat dit geen holle woorden zijn, bewijst de jonge leeftijd van enkele van
onze gemeenteraadsleden.
Op ontmoetingsavonden krijgen we regelmatig de vraag naar de opstart van een N-VA-jongerenafdeling. Stilaan
begint dat idee inderdaad te rijpen. We willen echter graag onze tijd nemen om die nieuwe afdeling vorm te geven,
zodat ook zij een vliegende maar vooral succesvolle start kunnen nemen.
Heb jij ook interesse in een N-VA-jongerenwerking in Kortenberg? Laat je stem dan horen en engageer je als jonge
politieke belofte in eigen dorp of werk gewoon mee als geëngageerde enthousiasteling.
Voor meer info, neem vrijblijvend contact op via kortenberg@n-va.be.

Bestuursverkiezingen in maart
Zoals de partijstatuten het voorschrijven worden de afdelingsbesturen telkens hernieuwd na afloop van de
gemeenteraadsverkiezingen. Onze bestuursverkiezingen zullen plaatsvinden in maart 2013.
We doen een warme oproep aan die leden die graag wat
actiever in onze lokale partij willen meedraaien. U kan
ook een functie opnemen in een specifieke werkgroep.
Indien u graag ons team komt versterken, laat het ons
weten via kortenberg@n-va.be.
Al onze leden zullen uitgenodigd worden om te komen
stemmen tijdens een ledenvergadering. Meer informatie
mag u via een persoonlijke brief verwachten.

kortenberg@n-va.be

De verandering is ingezet
N-VA Kortenberg is aan de slag
gegaan, want er is heel wat
werk voor de boeg. Zo werken
we momenteel aan een
beleidsplan dat in een
strategische meerjarenplanning
gegoten zal worden. De
kernpunten van ons programma
dienen als leidraad voor dit
beleidsplan.
Zoals u weet vloeien de
kernpunten van het N-VAprogramma niet enkel voort uit
onze eigen inzichten maar zijn ze
ook gebaseerd op een bevraging
van de bevolking. Tevens zijn ze
het resultaat van de denksessies
binnen de verschillende
werkgroepen. Het beleidsplan
zal allicht klaar zijn in april 2013.
U mag rekenen op duidelijke
N-VA-accenten.

Op 2 januari legden de
N-VA-gemeenteraadsleden
de eed af.

N-VA Kortenberg wil een open
communicatie, niet alleen met
haar achterban en
sympathisanten, maar met elke
inwoner van ons dorp. Om dit
ambitieus plan te realiseren is
een communicatieplan in de
maak. Op die manier kunnen we
de vinger aan de pols houden en
voeling met de burger blijven
houden.

Een gezonde gemeente heeft
een gezond financieel beleid.
Een fitte gemeente heeft de
slagkracht om op uitdagingen
in te gaan. N-VA Kortenberg is
geen voorstander van adhocimprovisaties en net daarom
zullen we zorgen voor een
gestructureerd en gefocust
samenspel van doelstellingen,
instrumenten en communicatie
in onze gemeente. Het juist
afstemmen van kosten en
opbrengsten is een waarborg
voor voldoende financiële
stabiliteit.
Het maken van de juiste keuzes
garandeert kwaliteit en
continuïteit. Ook een partij
heeft daarom kundige mensen
nodig en gelukkig hebben we
die. Onze gemeenteraadsleden
hebben gedegen ervaring in het
verenigingsleven en in het
economisch weefsel van onze
samenleving. Hun bestuurlijke
inzichten garanderen kwaliteit in
de nieuwe legislatuur.
We kijken ernaar uit om samen
met u de toekomst tegemoet te
gaan.

Van de Noordzee tot de Maas
Zondag 14 oktober 2012: de verkiezingsoverwinning van de N-VA is de grootste verkiezingsoverwinning die
ooit geboekt is sinds de Tweede Wereldoorlog. De Vlamingen hebben in heel Vlaanderen massaal gestemd
voor verandering. 14 oktober werd een zwart-gele zondag, van Noordzee tot Maas.
Al op de verkiezingsavond zelf sprak N-VA-voorzitter Bart De Wever terecht van ‘een keerpunt in de
geschiedenis’. De monsterscore die de N-VA in 2010 haalde, werd op tal van plaatsen bevestigd. De cijfers spreken
boekdelen: de N-VA start 2013 met maar liefst 1 680 gemeenteraadsleden, met 104 provincieraadsleden en, in
Antwerpen, met 82 districtsraadsleden. In meer dan 110 Vlaamse gemeenten is de N-VA straks aanwezig in het
college van burgemeester en schepenen. Zowat 50 N-VA-burgemeesters en meer dan 220 schepenen nemen hier
engagement.
Op provinciaal niveau is de N-VA met afstand de grootste partij. Tellen we het stemresultaat van de 5 Vlaamse
provincies samen, dan haalt de N-VA 1.166.552 stemmen (28,5% van de stemmen), wat resulteert in maar liefst 104
provincieraadsleden (op een totaal van 351 provincieraadsleden). Ook in Brussel scoorde de N-VA knap. In 5
gemeenten haalt de partij samen zes zetels binnen.

www.n-va.be/kortenberg
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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