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KRACHT VAN VERANDERING, MOTOR VAN VOORUITGANG
Beste Kortenbergenaar,
2014 zal voor ons nog lang te boek staan als het jaar waarin we de Kracht van Verandering mee vorm konden geven.
N-VA Kortenberg kan terugkijken op een meer dan geslaagde verkiezingscampagne en dito resultaat. Op 25
mei schonk maar liefst 32 procent van de Kortenbergse kiezers ons het vertrouwen. Het resultaat: een echte
Kortenbergenaar, eerste schepen Bart Nevens, is verkozen in het Vlaams Parlement.

CONCRETE PROJECTEN EN BESLISSINGEN

Maar vooral zien we de Verandering gerealiseerd in concrete projecten en beslissingen van het schepencollege en het
gemeentebestuur. Ons toekomstproject voor Kortenberg kunnen we zo concretiseren als een gezond-kritische, loyale
en zelfbewuste partner in dit bestuur.
Enkele voorbeelden:

•

•

•

N-VA Kortenberg staat voor een sociaal beleid. Nog nooit in de geschiedenis van Kortenberg werden er zoveel
middelen aan het OCMW toegekend. Maar tegelijkertijd betekent dit ook dat we diezelfde middelen effectief
willen inzetten op de echte kerntaken van het OCMW, om zo te verzekeren dat zij die het echt nodig hebben, door
ons kunnen worden geholpen.
Onder dit bestuur werd ook eindelijk de sinds decennia scheefgegroeide situatie op De Tomme opgelost. Aan de
inwoners van deze als recreatiezone gekende wijk in Meerbeek werd rechtszekerheid geboden en permanent
wonen mogelijk gemaakt, zo zij hiervoor wilden kiezen. Het bestuur maakt hier een duidelijke keuze om de
problemen effectief aan te pakken en niet uit de weg te gaan. Dat is wat we verstaan onder ‘DENKEN DURVEN
DOEN’. Niets is immers zo gemakkelijk als langs de kant te staan roepen zonder zelf verantwoordelijkheid te
nemen.
Tegelijkertijd kijken we vooruit. Zo is er het project rond de inplanting en de vernieuwing van onze verschillende
dorpskernen. Hier vertrekken we vanuit de dialoog met onze inwoners. Doel is een globale visie uit te werken
en te schetsen hoe wij onze gemeente zien in de tijd van onze kinderen en kleinkinderen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden hoe we bouwen aan het Kortenberg van morgen.
En ook in 2015 wensen we dit toekomstproject samen met u verder te zetten.
Met warme, Vlaamse groet en fijne feestdagen toegewenst.
Hans Vanhoof, voorzitter N-VA Kortenberg

www.n-va.be/kortenberg

De N-VA-gemeenteraadsleden aan het woord

De N-VA-OCMW-raadsleden aan het woord

Erwin Cleopater (N-VA fractieleider)

Hilde Noppen

Als voorzitter van de commissie Openbare Werken werk ik nauw samen met N-VAschepen Bart Nevens. Vanuit Openbare Werken spelen wij met het gemeentebestuur in op
de problemen waarmee we dit jaar acuut geconfronteerd werden als gevolg van de zware
regenval. Er wordt gewerkt aan een planmatige aanpak voor het beheer van de waterlopen
en riolering om tot een efficiëntere waterbeheersing te komen. Vandaar dat wij op 5
november in de commissie een openbare info-avond organiseerden
waarop specialisten van onder andere Aquafin hun licht kwamen werpen op deze
problematiek. Daar werden de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) van de zones
Vierhuizen-Vogelenzangstraat-Sterrebeeksesteenweg, Kortenberg-centrum, Meerbeekcentrum, Negenhoek, Nederokkerzeelsesteenweg en Weesbeek besproken.

Tom Jespers

Ik zit de commissie Financiën voor. Hier werk ik parallel met N-VA-schepen Harold Vanheel
om een financieel gezonde gemeente na te streven. We willen de schuld van de gemeente over
zes jaar met 10 miljoen euro afbouwen om uiteindelijk van Kortenberg een van de gezondste
gemeenten van Vlaanderen te maken. Maar strenge bezuinigingen kunnen niet over de hele
lijn. Er blijft ruimte voor investeringen, onder andere in school- en jeugdvoorzieningen. Daarbij
gaat onze bijzonder aandacht naar een nieuwe vleugel voor de kleuters van Boemerangschool in
Meerbeek (zie de bijdrage over schepen van Onderwijs Sabine Ledens in ons vorig nummer) en
een uitbreiding van het Chirolokaal van Everberg.

Melody Debaetselier

Ik zit in mijn tweede jaar verpleegkunde en loop op dit ogenblik stage. Ik ben afkomstig
uit Meerbeek en ik ken heel wat jongeren uit mijn eigen vriendenkring die graag
in Kortenberg willen blijven wonen. Helaas worden zij ontmoedigd door de hoge
immobiliënprijzen in onze gemeente. Daarom steun ik volledig de beleidskeuze van het
bestuur om in te zetten op betaalbaar wonen in eigen streek. Een knappe realisatie op dit
terrein is de verkaveling ‘Ter Gessel’ in Meerbeek. Er wordt ook ijverig gesleuteld aan en
nagedacht over andere projecten in Kortenberg.

De gemeentelijke bijdrage aan de OCMW is nog nooit in die mate gestegen als in deze
legislatuur. Het is dan ook onze taak om nauwgezet op te volgen hoe dit budget wordt
aangewend. Ik wil vooral inzetten op kerntaken van het OCMW: handelen voor de mensen
die het echt nodig hebben en ervoor zorgen dat de dienstverlening efficiënt en kwalitatief
wordt aangeboden.
Het is belangrijk dat bij de uitbreiding van bestaande dienstverlening zoals de
jeugdhulpwerking vanuit onze Sociale Dienst, de persoonsverzorging in onze serviceflats
en de werking van het dorpsrestaurant in Erps-Kwerps, het financieel plaatje, het
beleidsplan en de werklast opgevolgd en geëvalueerd worden. Dat geldt ook bij het
opstarten van nieuwe projecten zoals buren-voor-buren en NOAH (dagverzorgingshuis van
Familiehulp).

Michel Bullen

Ik focus vooral op het sociaal woningbeleid. Als lid van de Raad van Bestuur van ‘Elk zijn Huis’,
de sociale verhuurmaatschappij die actief is in Kortenberg, beschouw ik ‘Wonen in eigen streek’,
ook voor sociale huurders, als een prioriteit. Om het wonen in eigen gemeente te bevorderen
werden de criteria met betrekking tot de lokale binding als prioritair beschouwd. Sinds eind
2011 wordt het gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen toegepast.
Eerst wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in de gemeente
wonen, dan in aflopende volgorde aan mensen die 10, 6 en minstens 3 jaar in Kortenberg
wonen. Tegelijkertijd wil ik kritisch met de middelen omgaan en bijvoorbeeld leegstand
beperken.

Chris Wynants

Ik vertaal mijn inbreng in de OCMW-raad graag in heel concrete vragen en projecten. Hoe
kunnen we bijvoorbeeld de werking van de Minder Mobiele Centrale nog verbeteren? De
MMC werd opgericht om mensen met verplaatsingsproblemen te helpen. Meestal gaat het om
gehandicapten, bejaarden of mensen in een sociale noodsituatie die naar de dokter of ziekenhuis
moeten of boodschappen willen doen. Het transport wordt verzorgd door vrijwilligers en
het is net omdat er een tekort is aan vrijwilligers en de vraag naar vervoer groter is dan het
beschikbare aanbod, dat ik iets wil doen aan deze problematiek. Ik vind het een belangrijke
vorm van hulpverstrekking die ik als OCMW-raadslid zeker wil stimuleren of uitbreiden.

Jana Nevens

Ik ben het jongste lid van de gemeenteraad en ik studeer nog aan de sociale hogeschool. Als
lid van de jeugdraad, scouts, jeugdhuis, … probeer ik in overleg met de schepen van Jeugd
Harold Vanheel zo’n beetje de link tussen het gemeentebestuur en de jeugdraad te zijn. Daar
ging onze aandacht vooral naar Tournée General. Het is een totaalfeest voor alle jongeren
die bij een jeugdbeweging of jeugdclub aangesloten zijn. In de jeugdraad wordt achteraf
de volledige dag besproken en geëvalueerd. Dat wordt meegenomen naar de volgende
evenementen, zodat we die telkens kunnen verbeteren. Je leert immers uit je verleden. Vooral
het vandalisme en de overlast voor de buurt tijdens de Tournée General-fuif dienen aangepakt
te worden. We willen niet dat er door het foute gedrag van enkele ‘indringers’ geen fuiven
meer georganiseerd mogen worden!

Meebouwen aan de toekomst : N-VA Kortenberg
Een afdeling zoals de onze, die jaar na jaar blijft groeien, kan rekenen op de enthousiaste steun en inzet van heel wat
bestuursleden en sympathisanten. De voorbije maanden konden we het bestuur van N-VA Kortenberg verder versterken
met twee nieuwe bestuursleden, Johan Muyldermans uit Kortenberg en Stefan Bauwens uit Kwerps. Zij zullen vanaf nu
letterlijk en figuurlijk meeschrijven aan ons verhaal van N-VA Kortenberg.
Ben je zelf ook gebeten door de politieke microbe, en wil je deel uitmaken van een ploeg die op een positieve en
constructieve wijze vorm wil geven aan de toekomst van Kortenberg, en van Vlaanderen? Stuur dan een berichtje naar
kortenberg@n-va.be of hans.vanhoof@n-va.be. Je kan ons ook altijd contacteren via onze webstek
www.n-va.be/kortenberg.be of onze Facebookpagina.

kortenberg@n-va.be

Een Hart voor Kortenberg - Actie Orgaandonatie
In november hield N-VA Kortenberg een actieweek om de
aandacht te vestigen op de problematiek rond orgaandonatie. Als
eerste luik van deze actie verzamelde zowat het voltallige bestuur
van N-VA Kortenberg samen met sympathisanten op zaterdag 15
november 2014 aan het gemeentehuis van Kortenberg om actie te
voeren rond de donorproblematiek en om zich te laten registreren
als orgaandonor.
Het orgelpunt van onze actie was de thema-avond op 20 november
in GC Colomba waar we met een 50-tal geïnteresseerden
samenkwamen om te luisteren naar het verhaal van Renée Van
Tricht die - als moeder van een zoon die een levertransplantatie
heeft ondergaan – van orgaandonatie haar levenswerk heeft
gemaakt
Met dit initiatief, gestart vanuit onze OCMW-fractie, toont N-VA
Kortenberg ook dat het durft stilstaan bij die thema’s die zeer
belangrijk zijn, maar niet noodzakelijk bovenaan de orde van de dag staan. Ook dat is een deel van ons politiek
engagement. Ook dat is de Kracht van Verandering!

www.n-va.be/kortenberg
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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25 concrete verbintenissen voor de toekomst. Die ging de N-VA met u aan voor de verkiezingen van 25 mei 2014. Na
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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