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Voluit Vlaams ook
(en zeker) op 11 juli
Kortenberg is een mooie Vlaamse
gemeente. Gezellig en gastvrij, zoals
het past bij onze Vlaamse volksaard.
In onze gemeente is iedereen
welkom, voor zover men zich aansluit
bij onze Vlaamse waarden en maatschappelijke, sociale verwezenlijkingen en het Nederlandstalige karakter
van onze gemeente.
Kennis van het Nederlands is
cruciaal om echt te kunnen integreren in onze gemeenschap. Bovendien
garandeert het ook betere slaagkansen in onderwijs en op de
arbeidsmarkt. Vandaar dat N-VA
Kortenberg blijvende inspanningen
levert voor het Nederlandstalig
onderwijs voor anderstaligen.
Wat zeker ook tot onze Vlaamse
volksaard hoort, is de zin om te
feesten. En voor N-VA Kortenberg
is de aanloop naar 11 juli het ideale
moment om ons steentje bij te dragen tot de feestvreugde.
Uiteraard blijven we hard verder
werken in het bestuur, maar zoals u
in dit nummer kan lezen zullen we dit
jaar 11 juli niet onopgemerkt voorbij
laten gaan.

Vlaanderen feest en N-VA Kortenberg
feest mee!
De aanloop naar onze Vlaamse feestdag wordt in Kortenberg traditiegetrouw ingezet met Kortenberg Feest, dat dit jaar doorgaat rond de
pastorie van Meerbeek en waar het 900-jarige bestaan van Meerbeek
extra in de kijker wordt gezet. Uiteraard kennen we ook de zomerse
parkdagen, zes zondagen in juli en augustus, waar muziek en sfeer het
prachtige park van de Oude Abdij vullen. Het is een ideaal moment om
onder vrienden af te spreken voor een luie zomerdag.
Als fiere Vlamingen wil N-VA Kortenberg
dit jaar de 11 julifestiviteiten extra in de
verf zetten. Je kan ons begin juli dan ook
her en der aantreffen in onze gemeente:

en oud kunnen laten genieten van een
lekker (Vlaams) ijsje, maar ook kunnen
laten kennismaken met onze enthousiaste
N-VA-ploeg.

Op donderdag 6 juli

Op dinsdag 11 juli

We nodigen je uit voor een drankje en een
hapje aan ons tentje. Het is de ideale
gelegenheid voor een goeie babbel met
onze bestuursleden en mandatarissen.

nodigen we iedere Kortenbergenaar
uit om de Vlaamse leeuwenvlag boven
te halen. Het N-VA-team zal op onze
Vlaamse feestdag het dorp rondtrekken
om een leuk presentje te bezorgen daar
waar onze Vlaamse Leeuw fier wappert;
mocht u trouwens nog op zoek zijn naar
een leeuwenvlag, laat het ons weten en we
bezorgen er u eentje!

Op zondag 9 juli

We wensen u dan ook een zeer fijne
Vlaamse feestdag toe en een al even
mooie zomervakantie
Hans Vanhoof
Afdelingsvoorzitter

zal N-VA Kortenberg rondtrekken langsheen al onze deelgemeenten met een voor
de gelegenheid aangeklede ijskar. We
hopen alvast op mooi weer zodat we jong

Hopelijk ontmoeten we jullie op één van
deze activiteiten. Spreek ons trouwens
gerust aan over ons beleid en onze
verwezenlijkingen, en over hoe we de
Verandering in Kortenberg kunnen
realiseren. Laat ons samen tonen dat we
als goede Vlamingen ook in Kortenberg
weten wat feesten is.
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Avonturenpad voor kinderen in de
Rotte Gaten
Vandaag is spelen
in de natuur niet
zo evident meer als
vroeger. Daarom
werd op voorstel van
schepen van Jeugd
Harold Vanheel
de mogelijkheid
onderzocht voor
de aanleg van een avontuurlijk speelbos. Hieruit is een
samenwerking met Natuurpunt gegroeid voor de aanleg
van een avonturenpad in de Rotte Gaten in Meerbeek. Het
project zit in de laatste fase van voorbereiding en zal in de
loop van dit jaar nog uitgevoerd worden.
We verwezenlijken een globaal avonturenpad dat perfect
kadert in het natuureducatieve en maatschappelijke aspect
van het gebied. Dit in volle respect voor het ecologisch
waardevolle karakter van de Rotte Gaten. En allemaal op
een boogscheut van de Boemerang, zodat ook de schoolkinderen er volop van zullen kunnen genieten.

N-VA investeert verder in
fietsinfrastructuur

U hebt in onze vorige blaadjes kunnen lezen dat we blijvend
inzetten op het verbeteren van de infrastructuur voor de trage
weggebruikers. Schepen van Openbare Werken Bart Nevens
zorgt voor het opwaarderen van een aantal trage verbindingen
in onze gemeente, maar ook voor de aanleg en heraanleg van
vele honderden meters fietspad.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de heraanleg
van het fietspad in de Dorpsstraat in Meerbeek. Dit is geruime
tijd één van de zwarte punten geweest voor fietsers in en rond
Meerbeek. En we hopen dat onze buren uit Herent de gemaakte afspraken zullen nakomen en ook het laatste stuk richting
Leuvensesteenweg zullen afwerken.
Stap voor stap zorgen we voor mooie en veilige fietspaden voor
elke Kortenbergenaar.

kortenberg@n-va.be

Neutraliteit in Kortenbergse
dienstverlening
De overheid moet neutraal zijn. Ook in Kortenberg mag elke
burger een neutrale dienstverlening verwachten van haar
lokale overheid, en elke schijn van
partijdigheid moet hierbij in de
kiem worden gesmoord.
N-VA Kortenberg is zeer blij dat
het door sommigen omstreden
neutraliteitsprincipe op de gemeenteraad van 29 mei 2017 op voorstel
van schepen Sabine Ledens werd
goedgekeurd. Zo zal een ambtenaar
in het nemen van beslissingen elke objectiviteit moeten bewaren.
Verder mag een Kortenbergenaar die aan het loket staat niet
geconfronteerd worden met de overtuiging van de ambtenaar
die hem of haar bedient. Daarom zullen opzichtige uiterlijke symbolen van religieuze, levensbeschouwelijke, politieke,
syndicale of andere aard bij rechtstreeks contact met de burger,
niet meer kunnen worden gedragen. Dus ook geen hoofddoeken,
kruisbeelden, of andere religieuze symbolen. Met deze maatregel
onderstrepen we het seculiere karakter van de openbare dienstverlening. Want ook dat is de kracht van Verandering.

N-VA viert moeder
Tradities zijn er om in ere te houden: op Moederdag zetten we
alle Kortenbergse mama’s in de bloemetjes. Letterlijk, want we
deelden honderden rozen uit. En aan de vele lachende gezichten
en lieve woorden merkten we dat het goed was.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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Kortenberg heeft een hart voor dieren
We hebben het de voorbije periode wel gehad met dierenleed in de pers: het slachthuis in Tielt heeft menig
dierenliefhebber nog maar eens wakker geschud. Diegenen die een blik over de taalgrens werpen stonden
versteld dat een welbekend Wavers pretpark plannen had om alle bevers in de omgeving uit te roeien, nota
bene een beschermde diersoort. Dat het Waalse Agentschap voor Natuur en Bos zonder dralen zijn toestemming hiervoor gaf, is onbegrijpelijk. Bestuurslid Kris Vansteenwegen heeft er genoeg van.
Dit doen we met de N-VA in Vlaanderen ongetwijfeld beter!
Ben Weyts, Vlaams minister van Dierenwelzijn, riep niet alleen
onmiddellijk een halt toe aan de wanpraktijken in het slachthuis
van Tielt, maar zorgde in enkele weken tijd voor een (re)volutie
in het Vlaamse slachthuiswezen. Als kers op de taart kregen we
een akkoord rond het verbod op onverdoofd slachten voorgeschoteld. Aan wie nu nog twijfelt: De verandering werkt!
Ook N-VA Kortenberg ijvert voor een harmonieuze samenleving tussen mens, natuur en dier. Een dorp waar 100 jaar terug
het varken van de boer zijn kostbaarste bezit was, waar je geen
straat vindt zonder een wei met schaap, paard of pony, waar
kleinschalige veehouderij nog steeds overleeft en waar je in de
weides – als je goed kijkt – de Brabantse trekpaarden tussen de
koeien kan onderscheiden. Dat typisch Vlaams, harmonieus
samenleven moeten we koesteren. Daarom staan we dagelijks

voor een milieu- en diervriendelijke beleid en steunen we in de
gemeenteraad de verscheidene lopende acties van dit bestuur.

Schrijf mee aan ons verhaal
Wil je mee bouwen aan de toekomst van Vlaanderen en Kortenberg? Heb je ideeën hoe we onze gemeente nog aantrekkelijker
en aangenamer kunnen maken? Wil je meeschrijven aan het verhaal van N-VA Kortenberg?
Ben je een denker, durver of doener?
Stuur dan zeker een berichtje naar hans.vanhoof@n-va.be of contacteer ons via onze Facebookpagina of webstek.

Luchthaven Zaventem: Franstalige hypocrisie van de
ombudsdienst van Brussels Airport
Al geruime tijd klaagt N-VA Kortenberg de hypocrisie en arrogantie van de Brusselse en Franstalige
instanties aan in het dossier rond de luchthaven.
Zo weigert de Brusselse gewestregering (inclusief s.pa, Open Vld
en CD&V) iedere redelijke dialoog rond de door hen ingestelde
geluidsnormen. Maar ook de houding van de ombudsdienst van
Brussels Airport is hier een voorbeeld van, wat nog maar eens
wordt aangetoond in het ééntalig (!) Franstalig jaarverslag van
de ombudsdienst over 2016.
Dat de cijfers die te pas en te onpas gebruikt worden door deze
ombudsdienst, haaks staan op wetenschappelijke studies is
voor hen niet belangrijk. Zolang ze er maar in slagen om de
verkeerde perceptie te creëren dat Brussel het ‘slachtoffer’ is van
de geluidsoverlast. Daarnaast pleiten ze dan uiteraard ook nog
eens voor het verplaatsen van de startbaan richting oosten, lees
richting het Vlaamse binnenland, dus richting Kortenberg.
Wat uiteraard onaanvaardbaar is.

Met dank aan onze
Bart Nevens en collega’s in het Vlaams
parlement om dit
steeds weer aan te
klagen.

www.n-va.be/kortenberg

“Vlaanderen neemt het voortouw
voor meer dierenwelzijn. Daarop
mogen we allemaal trots zijn.”

Foto: Anne Deknock

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.
Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn

“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”,
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”,
zegt Ben Weyts.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aanknopen bij de Europese koplopers.”

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, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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