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Speeltuin
Broekhoven
N-VA zorgt voor de
allerkleinsten
Het speelterrein in Broekhoven werd grondig opgepoetst.
Bovendien plaatsten we een
spiksplinternieuw avontuurlijk
combinatietoestel zodat het weer
fijn klimmen, klauteren, glijden
en … plezier maken wordt op
het speelveld. Echt iets voor de
durvers onder de kleinsten!
Schepen van Jeugd Harold
Vanheel is terecht blij met het
vernieuwde pleintje: “Tot voor kort
konden de kinderen hier enkel
wat voetballen en dat was het. Er
komen heel wat jonge gezinnen
in deze buurt wonen, vandaar dat
we de nieuwe inrichting ook richten op onze kleinere inwoners. Zo
bieden we hen een mooie plaats
om in de eigen wijk samen te spelen en kleine en grote avonturen
te beleven.”
Harold Vanheel
Schepen van Jeugd

Vlaamse Kost: samen smullen met
onze mandatarissen
Zondag 2 oktober nodigt N-VA Kortenberg u
opnieuw uit op een ‘Vlaamse Kost’ in het
Berkenhof. Ondertussen is onze restaurantdag
uitgegroeid tot een echte klassieker. Ook dit
jaar hopen we weer honderden leden, sympathisanten en Vlaamse Bourgondiërs te mogen
begroeten om te proeven en te smullen van wat
echt wel de lekkerste Vlaamse kost is die je in
Kortenberg en omstreken kunt vinden.
Naar traditie serveren we opnieuw onze
succesformule: stoofvlees met friet,
balletjes in tomatensaus (ook in vegetarische uitvoering) of stoemp met worst, en
dit alles aan zeer democratische prijzen.
Daarnaast is dit uiteraard een uitgelezen moment om bij te praten met onze
bestuursleden en (lokale en nationale)
mandatarissen. We verwachten u in het
Berkenhof vanaf 11u30 (tot 15u). Tot dan!

Nieuwe webstek N-VA Kortenberg
U goed informeren is onze prioriteit
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Wij vinden het belangrijk u goed en correct te informeren. Dit doen we via ons huis-aanhuisblad dat viermaal per jaar verschijnt. Maar uiteraard zijn wij ook actief in de digitale
wereld. Zo kan je op onze Facebookpagina informatie vinden over (lokale) politieke
dossiers of over de verschillende activiteiten van N-VA Kortenberg. Daarnaast kan je
ook terecht op de webstek van Bart Nevens, eerste schepen in Kortenberg en Vlaams
Parlementslid (www.bartnevens.be).
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, lanceren we deze maand onze nieuwe webstek:
www.n-va.be/kortenberg.
Hier kan u terecht voor het laatste
nieuws over onze afdeling. Je vindt
er bovendien een biografie van onze
bestuursleden en mandatarissen,
onze kalender of de (politieke)
activiteiten van N-VA nationaal
en zijn mandatarissen. We zijn
best trots op het resultaat, en
verwachten uw digitaal bezoekje!
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Alweer een vervulde belofte

Nieuwe voetpaden Leuvensesteenweg
Jarenlang waren de voetpaden op de
Leuvensesteenweg een doorn in het
oog van velen. Wie herinnert zich niet
het beeld van de lantaarnpaal in het
midden van de stoep, zodat men zelfs
niet met een kinderwagen of buggy
voorbij kon.
Dat is nu verleden tijd. Dit bestuur
doet wat het zegt en pakt de problemen
één voor één aan. In combinatie

met de werken aan de site van de
oude Rijkswachtkazerne werd eind
augustus de laatste hand gelegd aan het
vernieuwde voetpad. De vooropgestelde
termijnen werden gerespecteerd.
Zo worden onze winkels beter
bereikbaar en is het weer een beetje
aangenamer wandelen en winkelen in
Kortenberg. Een (noodzakelijk) duwtje
in de rug voor onze lokale handelaars.

Bart Nevens,
schepen van Openbare Werken

N-VA fietste onder een stralend zonnetje
Zondag 10 juli fietste
N-VA Kortenberg onder
een stralend zonnetje
doorheen onze gemeente.
De fietstocht bracht ons
onder andere over de
nieuwe fietspaden die in
deze legislatuur aangelegd
werden langs de mooiste
plekjes van Kortenberg. We
mochten daarbij nog eens
ontdekken hoe groen en
bebost onze uitgestrekte
gemeente nog is.

De wind zat goed, de zon
was van de partij, bergop
ging net iets minder dan
bergaf en ook de lekke band
ontbrak niet. Afsluiten
deden we bij een fris
drankje in het Park van
de Oude Abdij. Na een
mooie ‘N-VA Wandelt’ in
2015 kunnen we tevreden
terugkijken op deze ‘N-VA
Fietst als geslaagde aanzet
voor de Vlaamse feestdag.
… Op naar een ‘N-VA
Vliegt’ in 2017?

Zwaar Vervoersplan biedt visie op
veilige doorstroming zwaar verkeer
Mobiliteit is een moeilijk
vraagstuk, ook in onze
gemeente. Door de centrale
ligging van Kortenberg worden
we dagelijks geconfronteerd
met heel wat doorgaand
verkeer of sluipverkeer. Voor
vele automobilisten zijn de
binnenwegen van onze gemeente
een interessant alternatief
voor de sowieso al drukbezette
Leuvensesteenweg.
Dit gemeentebestuur startte al van bij
het begin van de legislatuur projecten
die als doel hebben verkeersveiligheid en
mobiliteit te verbeteren. Concrete ingrepen
vallen weldra als puzzelstukken in elkaar.

kortenberg@n-va.be

Verschillende projecten rond voet-,
fiets- en buurtwegen loodsen de zwakke
weggebruiker op een veilige manier
doorheen het verkeer. Een voorbeeld
hiervan is het fietsroutenetwerk rond de
scholen dat grondig wordt aangepakt. Het
proefproject in de Minneveldstraat getuigt
van een gedurfde aanpak om het verkeer
op de Leuvensesteenweg te houden.
Einde juni keurde de gemeenteraad
een volgende belangrijke stap goed: de
conceptnota ‘Zwaar Vervoersplan’. Deze
visie, die werd uitgewerkt in overleg
met een gespecialiseerd studiebureau,
tracht het zwaar vervoer (openbaar
vervoer, transport/vrachtwagens,
landbouwvoertuigen) zodanig te
kanaliseren dat het grootste deel van onze
gemeente gevrijwaard blijft van structureel

zwaar vervoer. Op de Leuvensesteenweg
worden een aantal specifieke laad- en
losplaatsen voorzien zodat ook de
Kortenbergse handelaars op een vlotte
manier kunnen bediend worden.
Deze voorstellen worden in detail
verder uitgewerkt. Finaal zullen we zo
een vlottere en veiligere doorstroming
van zwaar verkeer in onze gemeente en
dorpskernen kunnen verzekeren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Kortenberg voert strijd
tegen zwerfvuil op
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Terug naar school:

wij spelen en leren in
het Nederlands
Ook in dit nieuwe schooljaar spelen en leren wij op de
Kortenbergse scholen en speelplaatsen in het Nederlands.
Uiteraard met respect voor eenieders eigenheid en identiteit,
maar wel in het Nederlands.

Het succesvolle afvalbeleid dat tijdens de vorige
legislatuur werd uitgestippeld door onze schepen Bart
Nevens, blijft dezelfde ambitieuze weg op gaan. “In
2014 waren we al de op één na beste gemeente als het
ging over de hoeveelheid restafval: de Kortenbergenaar
sorteert dus uitstekend.”
“En we gaan door op dit elan”, zegt Bart Nevens,
die zich als volksvertegenwoordiger ontpopte
als dé afvalspecialist van het Vlaams Parlement.
Onze gemeente zal een van de eerste gemeenten in
Vlaanderen zijn die samen met indevuilbak.be een
coachingtraject zal uitvoeren om een effectief en
efficiënt zwerfvuilbeleid uit te bouwen.
Zo zal er onder meer een vuilnisbakkenplan opgesteld
worden, zullen de veegplannen bijgestuurd worden,
zodat er meer opgeruimd wordt daar waar het vuil
is en niet (enkel) volgens vaste rondes en zullen de
zwerfvuilgevoelige plaatsen in kaart gebracht worden.
Ook krijgt het gemeentepersoneel extra training om
overtreders op doeltreffende wijze te benaderen. Samen
houden we onze gemeente proper!

Spreek ons aan op de braderie!
Zaterdag 24 september neemt N-VA Kortenberg deel aan
de jaarlijkse braderie op de Leuvensesteenweg, die voor de
gelegenheid verkeersvrij wordt gemaakt. Naar gewoonte
kan je bij het N-VA-tentje terecht voor een leuke babbel,
vragen en informatie over het beleid van onze schepenen
en mandatarissen en voor een lekker Vlaams Leeuwtje.

N-VA Kortenberg blijft zich daarnaast inzetten voor Nederlandstalig
onderwijs en extra taallessen voor anderstaligen. Want een goede
kennis van het Nederlands is zowel voor jong als oud de manier om ten
volle deel te nemen aan ons gemeenschapsleven. Het biedt bovendien
de beste kansen op de arbeidsmarkt.

… en ook reclame hoort in het Nederlands

Geregeld (lees: veel te vaak) vinden we in Kortenberg Franstalige
reclamefolders in de brievenbus, soms zelfs van grote ketens en
bedrijven. Het gemeentebestuur staat erop om steeds alert en
consequent te reageren naar de verantwoordelijke uitgevers van deze
folders.
Voor N-VA Kortenberg is het ééntalige Nederlandstalige karakter van
onze gemeente belangrijk. We zullen dan ook steeds blijven toekijken
op een correcte en strikte toepassing van de taalwetgeving. Als u een
Franstalige folder of blaadje in de bus vindt, aarzel dan niet om ons te
contacteren.

www.n-va.be/kortenberg

De verandering werkt!
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Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
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1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land
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Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig

Hervorming van
de kinderbijslag

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie
Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen
De heer

Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:

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 levensfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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