
Geniet van de lente
Beste Kortenbergenaar,

Door de wisselende coronaveiligheidsmaatregelen werden 
meerdere N-VA-activiteiten afgelast, onder andere de gespreks-
avonden, de verwelkoming door gouverneur Jan Spooren en 
gedeputeerde Bart Nevens in het Provinciehuis, een winter-
wandeling en de nieuwjaarsreceptie. Het was opnieuw een 
gecompliceerd jaar voor ons en voor vele verenigingen in onze 
gemeente. Gelukkig begint het stilaan weer te lopen zoals weleer 
en dat voelt goed aan. De lokale culturele sector kijkt uit naar 
een heropleving. 

We zijn hoopvol dat we met z’n allen deze lente en zomer gezond 
en actief zullen kunnen doorbrengen. Het is belangrijk om in 
beweging te blijven, om uw wandelschoenen aan te doen en 
te genieten van de vele mooie plekken in onze gemeente, om 

van ver naar elkaar te zwaaien, om elkaar goeiedag te zeggen. 
Shoppen doet u best bij onze eigen winkeliers, een glas drinken 
of lekker eten in de eigen horecazaken, van muziek genieten kan 
u bij onze eigen zangkoren en muzikanten.

En, wilt u graag uw schouders zetten onder ons constructieve en 
gepassioneerde N-VA-project om het welzijn en de welvaart in 
Kortenberg te waarborgen, met aandacht voor een gezonde leef-
omgeving en een dynamisch verenigingsleven? Solidair, Vlaams 
en veerkrachtig. Wilt u op een zinvolle 
manier meewerken in een project met een 
maatschappelijke meerwaarde? Jong of 
minder jong, u bent van harte welkom!

Lieve De Clerck
Voorzitter N-VA Kortenberg

Kortenberg:

VLAAMSE GEMEENTE 

Vrijdag 6 mei om 20 uur 

Oud Gemeentehuis in Everberg

N-VA Kortenberg nodigt u uit op een gespreksavond met 
Kurt Ryon, burgemeester van Steenokkerzeel, en Bart 
Nevens, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant. 
Beide voorvechters van de Vlaamse zaak zullen hun inzichten 
delen over deze problematiek.
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Geen fi etssnelweg door Armendaal
Gealarmeerd door signalen van buurtbewoners agendeerde de N-VA op de gemeenteraad van januari de problematiek van de nieuw 
aan te leggen fietssnelweg F203 en de mogelijke ingrepen van de gemeente Zaventem om de Voskapelstraat eenrichting te maken. 
Op dat moment bleven vele vragen onbeantwoord en moest het gemeentebestuur nog het eerste contact hebben met de buren uit 
Zaventem.

Ondertussen heeft de N-VA op de gemeenteraad van maart een motie ingediend die met een ruime meerderheid werd aangenomen. 
In die motie werd de gemeenteraad gevraagd om: 

•  zich uit te spreken tegen het ‘noordelijke’ tracé 
voor de F203, het traject dat langs Armendaal zou 
passeren;

•  onze inwoners de nodige technische en juridische 
bijstand te verlenen en verzekeren bij eventuele 
aanklachten tegen de Werkvennootschap die in 
opdracht van minister Peeters (Open Vld) handelt;

•  een duidelijk standpunt in te nemen tegen een 
mogelijke eenrichting in de Voskapelstraat, 
waardoor nieuwe mobiliteitsproblemen gecreëerd 
worden voor de Kortenbergenaar ter hoogte van de 
Sterrebeeksesteenweg en de Hoogveldstraat.

N-VA Kortenberg steunt de acties van het lokale 
buurtcomité en vraagt het gemeentebestuur om alles 
in het werk te stellen om het idee van een fietssnelweg 
door Armendaal af te blokken.

Dorpskernvernieuwing: neen, dit is geen ‘master’plan
Begin februari werden de plannen van het gemeentebestuur ter vernieuwing van de dorpskernen van Erps, Kwerps en 
Meerbeek voorgesteld. Hierbij werd de focus gelegd op vergroening en ontharding. Misschien een eerste positieve aanzet, 
maar onvoldoende om de lee� aarheid van onze dorpen te garanderen voor de volgende generaties. Er wordt voorbijgegaan 
aan wat echt nodig is: een opwaardering van onze dorpen. Het kan en het moet meer zijn. 

De dorpskern van de 21ste eeuw hoort een plaats 
te zijn waar men kan ontmoeten, verenigen en 
ondernemen. Kortom, waar men een hechte 
gemeenschap kan vormen en waarbij een venster 
gecreëerd wordt op het vele mooie groen in de buurt. 
Hier schieten de ontwerpen tekort.

Geen opwaardering
De huidige plannen tonen ons kale groene pleinen, 
onvoldoende parking en weinig verlichting. Het zullen 
geen ontmoetingsplaatsen worden waar betrokkenheid 
van inwoners en omgeving verbonden zijn. Daar 
lijkt het niet op. Neen, deze plannen vormen geen 
opwaardering. 

Aandacht voor mobiliteit
Scholen en handelaars moeten bereikbaar blijven: pas 
dan geeft een dorpsplein een hogere belevingswaarde 
en kan de handel opbloeien. En bij het uittekenen van een masterplan moet de verkeersveiligheid in heel het dorp in rekening 
gebracht worden, niet enkel aan het dorpsplein.

Onze detailanalyse hebben we gedeeld met de inwoners van Erps, Kwerps en Meerbeek. 
U vindt ze ook terug op onze webstek www.n-va.be/kortenberg en op onze Facebookpagina.

Kortenberg, waar men Nederlands spreekt
Recente voorbeelden tonen aan dat filialen van grotere supermarktketens er ook in Kortenberg (en buurgemeenten) geen probleem 
van maken om eentalige Franstalige affiches op te hangen. Zo wordt steeds meer de indruk gewekt dat Kortenberg-Centrum het 
trieste lot te wachten staat een Brusselse voorstad te worden. De aanblik van de Leuvensesteenweg bevestigt dit trouwens meer en 
meer. Daar zijn winkels waar je moeilijk tot niet in het Nederlands geholpen wordt.

Alarmerende cijfers in onderwijs
De toenemende verfransing en ‘veranderstaliging’ is ook voelbaar in onze scholen. Wist u dat in Kortenberg-Centrum meer dan 
40 procent van de kinderen in de gemeentelijke basisschool een andere thuistaal heeft dan het Nederlands? En dat in de derde 
kleuterklas – op basis van recent ingevoerde testen – een derde van de kleuters zeer intensieve begeleiding nodig zal hebben voor 
ze kunnen starten in het eerste leerjaar? Dit zijn alarmerende cijfers die op hetzelfde niveau liggen als in Brussel. En het vroegere 
spandoek ‘hier speelt men in het Nederlands’ is zelfs op mysterieuze wijze verdwenen: kan het nog symbolischer?

Catastrofale gevolgen
Het laat zich raden dat de effecten hiervan catastrofaal kunnen zijn. Eerst en vooral voor de kinderen zelf: een achterstand 
opgebouwd in de basisschool vertaalt zich ook naar latere kansen en mogelijkheden. Deze cijfers doen de algemene kwaliteit 
van het onderwijs nog verder dalen. Daarnaast bemoeilijkt dit in zeer grote mate inburgering en legt het een druk op ons 
verenigingsleven en op het maatschappelijk weefsel in Kortenberg.

Taalachterstand wegwerken
Misschien is het tij nog te keren. We roepen iedereen op – niet het minst de anderstalige ouders – om verantwoordelijkheid 
te nemen. En van het Kortenbergse gemeentebestuur verwachten we impulsen om taalachterstand weg te werken en om 
ondernemers te stimuleren het Nederlands te gebruiken. 

Steun ons en word lid van N-VA Kortenberg

Bestuursleden Jan De Beenhouwer en Christiaan Janssens. 
N-VA Kortenberg wil niet dat Voskapel een eenrichtingsstraat wordt.

Bestuurslid Kristof Van Roey en fractievoorzitter Hans Vanhoof. 
N-VA Kortenberg verwacht meer van een dorpskernvernieuwing.
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Nu Poetin Oekraïne is binnengevallen, stelt de paars-groene regering haar 
irrationele kernuitstap uit. Er komen onderhandelingen met energiebedrijf
Engie om onze twee jongste kernreactoren met tien jaar te verlengen. 

Hou onze kerncentrales
maximaal open”

De N-VA pleit ervoor om zoveel mogelijk van onze kerncentrales zo lang 
mogelijk en veilig open te houden. Maar de regering weigert dat te onderzoeken. 

Landen als de VS, Nederland en Frankrijk maken die verstandige keuze wél.

De kernuitstap wordt niet afgeschaft, maar uitgesteld. De bouw van nieuwe 

kerncentrales blijft verboden. Nochtans is de nieuwe generatie kernreactoren veelbelovend. 

Heel wat landen investeren al volop in de toekomstige uitrol ervan.

Volgens Groen-minister Van der Straeten waren er bij een kernuitstap slechts twee nieuwe 

gascentrales nodig. Nu er twee kerncentrales openblijven, blijken ook die gascentrales
volgens haar nog nodig. Maar die zijn duur en vervuilend, en ze maken ons 
afhankelijk van Rusland. 

Engie passeert tweemaal langs de kassa. Door het uitstelgedrag van paars-groen 

kan het energiebedrijf extra veel geld vragen om de kerncentrales te verlengen. En daarbovenop 

ontvangt Engie van de regering ook nog eens gassubsidies. De belastingbetaler betaalt het gelag. 

“U ziet op uw facturen wat de paars-groene politiek van de voorbije jaren heeft 
  opgeleverd: onbetaalbare energie. Laten we nu eindelijk de juiste keuzes maken. 

  In onze energiemix van de toekomst moet kernenergie een belangrijke rol spelen. 
Dat is in het belang van het klimaat, onze koopkracht en onze energie- 

  onafhankelijkheid.”

“De N-VA blijft kiezen voor een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam
  energiebeleid. Dat maakt ons onafhankelijk van schurkenregimes.”

Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Theo Francken
Kamerlid




